Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w Lubelskich Dniach Nauki i Biznesu, które odbędą się 10-15 czerwca
2016 roku.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowaliśmy cztery warianty Pakietów Sponsorskich wraz z proponowanym wsparciem finansowym ze strony Sponsora. Przedstawione propozycje można modyfikować w zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji dotyczących
promocji.
Wśród uczestników będą przedstawiciele władz Lublina i województwa, wyższych uczelni oraz kluczowe, innowacyjne firmy z regionu. Zaprosiliśmy prelegentów z Polski, Ukrainy, Niemiec, a także
znane osobistości z Brukseli.
Lubelskie Dni Nauki i Biznesu składają się z trzech części: Konferencji informatycznej WySPA.IT,
Konferencji naukowej WD 2016, Konferencji Biznes-Nauka-Dotacje 2016.
Aktualne informacje dostępne są na stronie http://ldnb.pl

Komitet organizacyjny
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Lubelskie Dni Nauki i Biznesu

Lubelskie Dni Nauki i Biznesu (LDNB) to pierwsza edycja międzynarodowej konferencji skierowanej
do przedsiębiorców, pracowników firm, administracji, profesjonalistów z branży informatycznej,
naukowców oraz studentów i uczniów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nowych
technologii. W ciągu 6 dni odbędą się warsztaty, panele i wykłady dotyczące IT, innowacji, badań
naukowych, inwestycji i projektów unijnych.
Termin wydarzenia: 10-15 czerwca 2016 roku
Lista Partnerów:
■■ Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – partner strategiczny
■■ Patronat nad konferencją objął Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman
■■ Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych/Netrix – organizator
■■ Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji – współorganizator

Wydarzenie składa się z trzech części:
1. Konferencji informatycznej WySPA.IT
2. Konferencji naukowej WD 2016
3. Konferencji biznesowej NBD 2016
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Wydarzenie będzie organizowane cyklicznie, co rok. Według przewidywań tegoroczna edycja konferencji zgromadzi łącznie ok. 2000 uczestników. Zasięg promocji planowany jest na co najmniej
20 000 osób.
Główne cele konferencji i korzyści dla przedsiębiorców:
■■ nawiązanie nowych kontaktów biznesowych,
■■ zacieśnienie współpracy nauki i biznesu,
■■ poszerzenie wiedzy na temat najnowszych rozwiązań naukowych i badawczych,
■■ możliwość pozyskania pracowników na stanowiska w branży IT.

WySPA.IT
(10 czerwca 2016)
http://ldnb.pl/wyspa/

Branża IT
Nowe technologie
Innowacje

Konferencja informatyczna WySPA.IT skierowana jest do pasjonatów nowych technologii:
programistów, designerów, projektantów baz danych, specjalistów od zabezpieczeń, administratorów sieci oraz przedstawicieli biznesu. W ramach konferencji zaprezentowane zostaną
najnowsze rozwiązania z branży IT, a także odbędą się pokazy technologiczne oraz giełda pracy.
Uczestnicy będą mogli poruszać się po czterech strefach:
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STREFA
INNOWACJI

STREFA
APLIKACJI
I PROGRAMOWANIA

STREFA
SIECI
I SERWERÓW

STREFA
GIER

W każdej ze stref będą prezentowane nowoczesne technologie, m.in. Internet of Things (Internet
rzeczy) i Cloud Computing (chmura obliczeniowa), najnowsze rozwiązania sprzętowe, technologie
tworzenia gier, tajniki projektowania i tworzenia aplikacji. Podczas konferencji będzie można porozmawiać z ekspertami z branży ICT.
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WD 2016
(11-13 czerwca 2016)
http://ldnb.pl/WD 2016/

Informatyka
Tomografia
Elektronika i elektrotechnika
Automatyka i robotyka
Bioinżynieria
Mechatronika
Inżynieria materiałowa i produkcji

Konferencja naukowa WD 2016 skierowana jest do pracowników naukowych wyższych uczelni, instytutów i centrów badawczych, doktorantów, promotorów i dyplomantów. Celem tej części
jest zgromadzenie doświadczonych i młodych naukowców oraz zachęcenie ich do prezentacji
swoich najnowszych osiągnięć, wymiany poglądów oraz do dyskusji nad zagadnieniami związanymi z ich pracą naukową. Tematyka jest szeroka i obejmuje prace badawcze m.in. z dziedzin nauki
takich jak informatyka, tomografia, elektrotechnika, elektronika, automatyka, robotyka, mechatronika, bioinżynieria, matematyka stosowana, metrologia, inżynieria produkcji.

NBD 2016
(14-15 czerwca 2016)
http://ldnb.pl/biznes/

Programy dotacyjne
Projekty badawcze – współpraca nauki i biznesu
Innowacyjność i nowe technologie
Finansowanie IT ze środków zwrotnych
Międzynarodowe projekty badawcze
Proinnowacyjne usługi dla biznesu
Platformy startowe
Wdrożenia
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Konferencja biznesowa NBD 2016 obejmuje obszary tematyczne związane z przedsiębiorczością, administracją, współpracą nauki z biznesem oraz programami dotacyjnymi
wspierającymi działalność firm, instytucji i jednostek naukowo-badawczych. Kluczowymi
zagadnieniami będą innowacje, nowe technologie, dotacje wspierające prowadzenie prac
badawczo-rozwojowych, ich komercjalizacja oraz wdrożenie, inwestycje w MŚP, rola instytucji otoczenia biznesu oraz ośrodków innowacji w transferze wiedzy do przedsiębiorstw. Zaproszeni eksperci przedstawią możliwości dotacyjne programów międzynarodowych, krajowych i regionalnych.

Informacje dla partnerów
KONFERENCJE TEMATYCZNE
1. Konferencja informatyczna WySPA.IT
a) Termin: 10.06.2016 r.
b) Miejsce: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, ul. Bursaki 12, Lublin.
c) Godziny: 10:00 – 18:00.
d) Liczba uczestników: 500.
e) Języki konferencji: polski i angielski.
f)

Prelegenci: specjaliści z firm informatycznych lokalnych oraz globalnych, takich jak Microsoft, IBM,
Oracle, opcjonalnie: goście z zagranicy.

g) Uczestnicy/grupy docelowe: informatycy m.in. firm z sektora MŚP, uczniowie,
studenci i pozostali zainteresowani.
h) Komitet organizacyjny: WSPA.
i) Sponsorzy/Partnerzy: Urząd Marszałkowski, lubelskie firmy informatyczne i globalne firmy z branży IT
oraz inne zaproszone instytucje.
j) Pozostałe: integralną częścią konferencji będą targi pracy.

2. Konferencja naukowa WD 2016
a) Termin: 11-13.06.2016 r.
b) Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne.
c) Języki konferencji: polski i angielski.
d) Typ konferencji: międzynarodowa konferencja naukowa z zakresu nauk technicznych.
szeroko rozumianych technologii ICT i pokrewnych,
e) Liczba uczestników – I dzień 350, II-III dzień 200.
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f) Uczestnicy/grupy docelowe: doktoranci, dyplomanci i pracownicy naukowi z jednostek
i centrów badawczych firm (w tym kierownicy, dyrektorzy, dziekani i rektorzy głównie polskich uczelni),
zainteresowani pokazami innowacyjnych rozwiązań technologicznych, centra badawczo-rozwojowe,
instytuty badawczo-naukowe i uczelnie. Pierwszego dnia konferencji odbędą się wykłady otwarte
dla pracowników firm, instytucji, studentów.
g) Komitet organizacyjny: Politechnika Lubelska, WSPA, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka,
Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A., Instytut Elektrotechniki w Warszawie.
h) Patronat: Polskie Stowarzyszenie Tomografii Procesowej, Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk.
i)

Sponsorzy/Partnerzy: Urząd Marszałkowski, krajowe i globalne firmy.

j)

Pozostałe informacje: planowane zaproszenia pracowników ośrodków naukowych z Polski, Niemiec,
Ukrainy, Norwegii i innych krajów.

k) Publikacje: prace naukowe po recenzjach zostaną opublikowane w czasopiśmie IAPGOŚ, najlepsze
prace pojawią się w Compelu (lista filadelfijska) i Przeglądzie Elektrotechniki.

3. Konferencja biznesowa
a) Termin: 14-15.06.2016 r.
b) Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne.
c) Godz.: 9:00 – 16:00.
d) Liczba uczestników – I dzień 400, II dzień 400.
e) Język konferencji: polski.
f)

Zakres tematyczny: dotacje unijne, współpraca nauki i biznesu, oferta sektora naukowego,
rozwiązania informatyczne dla biznesu (opcjonalnie dla administracji i jednostek medycznych).

g) Komitet organizacyjny: Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych.
h) Uczestnicy/grupy docelowe: przedsiębiorcy, właściciele MSP, kadra kierownicza oraz pracownicy firm,
uczelni i sektora publiczno-administracyjnego.
i) Prelegenci: przedstawiciele PARP, NCBR, LAWP, RPK, firmy branżowe, specjaliści z obszaru biznesu
i finansów.
j) Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – partner strategiczny;
Patronat nad konferencją objął Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman.
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LISTA DOTYCHCZAS UZGODNIONYCH PARTNERÓW I SPONSORÓW
W POSZCZEGÓLNYCH KONFERENCJACH
Patroni medialni:
Dziennik Wschodni, Gazeta Wyborcza Lublin, Kurier Lubelski, Nowy Tydzień, Radio Lublin, Telewizja Polska S.A. oddział w Lublinie oraz lubelska.tv.
Miejsce konferencji:
Każda z proponowanych części konferencji dotyczy innych dziedzin i dedykowana jest różnym
środowiskom. Dlatego lokalizacje zostały dobrane tak, aby najlepiej spełniały potrzeby uczestników
i szanownych gości.
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Pierwszy moduł (konferencja informatyczna WySPA.IT) będzie miał miejsce w otoczeniu akademickim na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji.

Dwa pozostałe odbędą się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zlokalizowanym przy ul. Grottgera 2
w Lublinie.

Lubelskie Centrum Konferencyjne to najnowocześniejszy kompleks konferencyjno-wystawienniczy
w Lublinie. Powierzchnia budynku przekracza 13 tys. m2. LCK oferuje 11 sal konferencyjnych
mieszczących od 20 do 500 osób i dysponuje wszelkimi udogodnieniami charakteryzującymi
obiekty o najwyższym standardzie usług.
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Konferencja informatyczna WySPA.IT
TERMIN: 10.06.2016 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, ul. Bursaki 12, Lublin.
Wydarzenie zrzesza przedstawicieli branży IT oraz społeczność akademicką pragnącą poszerzyć
swoją wiedzę na temat innowacyjnych technologii. Konferencja jest również doskonałą okazją dla
firm na zaprezentowanie się przed gronem potencjalnych pracowników.
Szczegółowy opis wydarzenia
WySPA.IT daje możliwość nawiązania kontaktów biznesowych oraz zapoznania z obecnymi trendami w branży informatycznej, najnowszymi rozwiązaniami i technologiami. Wydarzenie skierowane jest do podmiotów i osób zainteresowanych nie tylko technicznymi aspektami informatyki,
ale także biznesową stroną działalności w tej dziedzinie.
Konferencja podzielona jest na cztery strefy. W każdej ze stref osoby zainteresowane odnajdą zarówno dobrze znane technologie, jak i mniej popularne rozwiązania. W strefie aplikacji
i programowania zobaczymy najnowsze aplikacje przeznaczone dla szerokiego bądź specyficznego grona odbiorców. Oprogramowanie pokazywane w ramach tej strefy przeznaczone
jest głównie dla klientów biznesowych. W sektorze Innowacji wystawione będą najnowocześniejsze rozwiązania, które już teraz zmieniają świat (lub wkrótce to zrobią). Przede wszystkim zaprezentowane zostaną rozwiązania Internetu rzeczy (Internet of Things). Każdy uczestnik konferencji będzie mógł zobaczyć, dlaczego Internet Rzeczy jest przyszłością branży informatycznej
oraz społeczeństwa informacyjnego. Strefa sieci i serwerów zorientowana będzie na rozwiązania
z zakresu chmury obliczeniowej (Cloud Computing). Strefa gier przeznaczona będzie dla wszystkich osób zainteresowanych nie tylko rozrywką, ale też artystyczną częścią tworzenia gier. Dzisiaj
gry to nie tylko programy dostarczające rozrywkę, ale także ważna część kultury.
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WSTĘPNY HARMONOGRAM
KONFERENCJI WySPA.IT
8:30 – 9:30		
9:30 – 9:45
9:45 – 11:45

REJESTRACJA
CEREMONIA OTWARCIA
PRELEKCJE

• 10:00 – 10:30
• 10:30 – 11:00
• 11:00 – 11:45

11:45 – 12:00
12:00 – 14:00

PRZERWA KAWOWA
PRELEKCJE CZ. 2

• 12:00 – 12:45
• 12:45 – 13:15
• 13:15 – 13:45

13:45 – 14:30
14:30 – 16:00

Grażyna Dadej – IBM
Piotr Chruściel – Asseco
Tomasz Kopacz – Microsoft cz. 1

Tomasz Kopacz – Microsoft cz. 2
Infinite
Prezentacja 1

PRZERWA OBIADOWA
PRELEKCJE CZ. 3

• 15:00 – 15:30

Konrad Niderla – Netrix

• 15:30 – 16:00

Andrii Kovalchuk – Google Developer Group Warszawa

16:00 – 16:15
16:15 – 17:45

PRZERWA KAWOWA
PRELEKCJE CZ. 4

• 16:15 – 17:00
• 17:00 – 17:30

Michał J. Kostrzewa – Oracle
Centrum Badań i Gier Wideo

• 17:30 – 18:00

Comarch

18:00 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
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PRELEGENCI:
Tomasz Kopacz – współpracuje z architektami oraz projektantami systemów wykorzystujących
m.in. technologie Microsoft. Zajmuje się również doradztwem, propagowaniem dobrych praktyk
architektonicznych, wzorców i szeroko pojętym wykorzystaniem technologii .NET, serwerów Microsoft, Microsoft Azure i różnych narzędzi wspierających prowadzenie projektów. Z wielką dbałością
stara się wyważyć relację technologia-człowiek w projekcie informatycznym. Duży nacisk kładzie
na konstrukcję interfejsu użytkownika, by efektywnie współpracował z częścią serwerową.
Grażyna Dadej – posiada wiedzę i praktyczne doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu
i utrzymaniu systemów informatycznych. Jest certyfikowanym ekspertem (m.in. IBM Certified Architect, TOGAF). Na jej koncie znajdują się projekty z zakresu systemów informacyjnych,
transakcyjnych, zarządzania ryzykiem, integracji, zarządzania infrastrukturą IT oraz architektury
korporacyjnej. Pracuje w dziale Intergrated Technology Services, gdzie odpowiedzialna jest za
zarządzanie zespołem świadczącym usługi w obszarze integracji, migracji/konsolidacji systemów
i baz danych, zarządzania infrastrukturą IT, zarządzania tożsamością, w szczególności odpowiedzialna za rozwój usług Enterprise Mobility. Jest członkiem wielu społeczności technicznych IBM.
Konrad Niderla – dyrektor Działu B+R Netrix S.A., w branży od 2001 roku. Wdrażał systemy ERP,
później zajmował się programowaniem i projektowaniem aplikacji. Związany z technologiami
Microsoftu, a od dekady z .NET. Obecnie działa w firmie Netrix S.A., która łączy IT z innymi dziedzinami, takimi jak elektronika, elektrotechnika, a jej celem jest tworzenie najlepszych rozwiązań
w tym zakresie.
Andrii Kovalchuk – Android Developer. Swój pierwszy kod napisał w wieku 12 lat. Członek Google
Developers Group Warszawa. Organizuje wydarzenia związane z technologiami Google. Występuje jako mentor na konferencjach poświęconych systemowi Android, rozwiązaniom mobilnym
oraz Wearables. Zajął II miejsce w polskiej edycji międzynarodowego konkursu ImagineCup.
Jest pasjonatem Material Design. Społecznik, który lubi tłumaczyć prostymi słowami skomplikowane koncepcje.
Michał Jerzy Kostrzewa – pracuje na stanowisku Business Development Manager na terenie
środkowej, wschodniej i południowej Europy. Zajmuje się wsparciem klientów korporacyjnych
w zastosowaniach technologii ORACLE – wydajności, wysokiej dostępności i konsolidacji w obszarze baz danych. Uprzednio współpracował z architektami korporacyjnymi oraz wśród partnerów (ISV, SI). To także administrator systemów, baz danych, developer i kierownik działu rozwoju.

[ 13 ]

Konferencja naukowa WD 2016
TERMIN: 11-13.06.2016 r.
Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2, Lublin.
Wydarzenie zrzesza przedstawicieli społeczności akademickiej: doktorantów, dyplomantów i pracowników naukowych uczelni, jednostek i centrów badawczych firm (w tym kierowników, dyrektorów, dziekanów i rektorów głównie polskich uczelni). Zaproszeni zostaną również goście z zagranicy, przedstawiciele firm, instytucji i studenci. Pierwszego dnia konferencji naukowej odbędą
się wykłady otwarte oraz pokazy innowacyjnych rozwiązań technologicznych realizowane przez
centra badawczo-rozwojowe, instytuty badawczo-naukowe i uczelnie.
Szczegółowy opis wydarzenia
Konferencja naukowa WD 2016 skierowana jest do pracowników naukowych wyższych uczelni,
instytutów i centrów badawczych, doktorantów, promotorów i dyplomantów. Celem tej części jest
zgromadzenie doświadczonych i młodych naukowców oraz zachęcenie ich do prezentacji swoich najnowszych osiągnięć, wymiany poglądów oraz do dyskusji nad zagadnieniami związanymi
z pracą naukową. Szeroki zakres tematyczny obejmuje prace badawcze z takich dziedzin nauki,
jak: informatyka, tomografia, elektrotechnika, elektronika, automatyka, robotyka, mechatronika,
bioinżynieria, matematyka stosowana, metrologia, inżynieria produkcji.
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Ramowy opis konferencji WD 2016:
SOBOTA
11.06.2016

NIEDZIELA
12.06.2016

PONIEDZIAŁEK
13.06.2016

Śniadanie

Śniadanie

Sesja
wykładowa W3

Sesja
wykładowa W5

Przerwa

Przerwa

Rejestracja

Sesja
wykładowa W4

Sesja
wykładowa W6

Wykład
inauguracyjny

Obiad

Obiad

Sesja
plakatowa P1

Sesja
plakatowa P2

Przerwa

Zwiedzanie

Zakończenie

Sesja
wykładowa W2

Zwiedzanie

8:00
9:30

09:30
11:00

11:00
11:30

11:30
13:00

13:30
14:30

14:30
16:00

16:00
16:30
16:30
18:00

19:00
22:00

Sesja
wykładowa W1

Kolacja

Kolacja
integracyjna
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Konferencja biznesowa NBD 2016
TERMIN: 14-15.06.2016 r.
Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2, Lublin.
W konferencji wezmą udział przedsiębiorcy, pracownicy administracji, uczelni wyższych, właściciele
i kadra kierownicza firm. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do zaprezentowania biznesów
rodzinnych, przedstawienia rozwiązań, produktów i usług dla potencjalnych klientów.
Szczegółowy opis wydarzenia
Konferencja biznesowa NBD 2016 (Nauka-Biznes-Dotacje) obejmuje obszary tematyczne związane z przedsiębiorczością, administracją, współpracą nauki i biznesu oraz programami dotacyjnymi wspierającymi działalność firm, instytucji i jednostek naukowo-badawczych. Kluczowymi zagadnieniami będą innowacje, nowe technologie, dotacje wspierające prowadzenie prac,
po rozwojowych ich komercjalizacja oraz wdrożenie, inwestycje w MŚP, rola instytucji otoczenia
biznesu oraz ośrodków innowacji w transferze wiedzy do przedsiębiorstw. Zaproszeni eksperci
przedstawią możliwości dotacyjne programów międzynarodowych, krajowych i regionalnych.

PROGRAM KONFERENCJI
Dzień I (14.06.2016)
Blok I
PREZENTACJA

PRELEGENT

dr Krzysztof Żuk

9:00 - 9:15

Otwarcie konferencji

Krzysztof Hetman

9:15 - 9:30

Lubelskie Dni Nauki i Biznesu NBD 2016
– współpraca biznesu z nauką

Tomasz Rymarczyk

Prezentacja I

Prelegent będzie ogłoszony wkrótce.

Prezentacja zaproszonej firmy

Prelegent będzie ogłoszony wkrótce.

9:30 - 10:30

10:30 - 10:45

10:30 - 10:45
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Przerwa kawowa

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Prezydent Miasta Lublin

Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Netrix S.A.

Blok II
PREZENTACJA

PRELEGENT

dr Mariusz Sagan

11:00 - 11:30

Działania i wsparcie Urzędu Miasta
dla przedsiębiorczości w Lublinie

11:30 - 12:00

Fundusze Europejskie dla regionu lubelskiego

Marceli Niezgoda

12:00 - 12:30

Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia
Biznesu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

12:30 - 13:00

Wzór na konkurencję – 1.4 POPW

Przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

13:00 - 13:45

Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów,
Urząd Miasta Lublin

Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Przerwa obiadowa

Blok III
PREZENTACJA

PRELEGENT

13:45 - 14:15

Działania Unii Europejskiej w zakresie
wspierania przedsiębiorczości

Przedstawiciel Komisji Europejskiej

14:15 - 14:45

Miliard złotych na inwestycje – 3.2.1 POIR

Przedstawiciel Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości

14:45 - 15:15

Program Operacyjny Polski Wschodniej

Prelegent będzie ogłoszony wkrótce.

15:15 - 15:30

Projekty badawczo–rozwojowe – wsparcie
dla przedsiębiorstw i jednostek badawczych

Łukasz Gołąbek

15:15 - 15:30

Panel „Kompleksowy system wsparcia
przedsiębiorczości i innowacji”

Prelegenci będą ogłoszeni wkrótce.

16:00 -16:30

Prezentacja zaproszonej firmy

Prelegenci będą ogłoszeni wkrótce.

16:30

Wiceprezes Netrix Group sp. z o.o.

Zakończenie I dnia konferencji
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Dzień II (15.06.2016)

PANEL A

Panel A1 – strefa biznesu
PREZENTACJA

PRELEGENT

Business Intelligence oraz B2B
w optymalizacji procesów biznesowych

Robert Bieg

Jak skutecznie podbijać rynki lokalne i globalne
w obszarze rozwiązań dla przedsiębiorstw?

Przedstawiciel firmy Comarch S.A.

10:00 - 10:30

Nowoczesne metody zarządzania
przedsiębiorstwem

Prelegent będzie ogłoszony wkrótce.

10:30 - 10:45

Prezentacja zaproszonej firmy

Prelegent będzie ogłoszony wkrótce.

9:00 - 9:30

9:30 - 10:00

11:00 - 11:30

Wiceprezes MebelBos sp. z o.o.

Przerwa kawowa

Panel A2 – strefa firm rodzinnych
PREZENTACJA

PRELEGENT

11:30 - 11:50

Działalność firm rodzinnych

Prelegenci będą ogłoszeni wkrótce.

11:50 - 12:10

Domo-System: historia firmy rodzinnej

Bożena Lisowska

12:10 - 12:40

Panel firm rodzinnych – debata
z zaproszonymi gośćmi

12:40 - 13:00

13:00 - 13:45
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Prezentacja zaproszonej firmy

Przerwa obiadowa

Domo-System

Paweł Hajduk

Hajduk Group/Sigma

Bożena Lisowska
Domo-System

Przedstawiciele zaproszonych firm rodzinnych

Prelegenci będą ogłoszeni wkrótce.

Panel A3 – strefa współpracy biznesu, nauki i administracji
PREZENTACJA

PRELEGENT

13:45 - 14:15

Projekty badawcze – współpraca nauki i biznesu.
Oferta uczelni dla biznesu

uczelnie, jednostki naukowe, centra badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa

14:15 - 14:40

Rola instytucji otoczenia biznesu oraz ośrodków
innowacji w transferze wiedzy do przedsiębiorstw

Robert Szlęzak

14:40 - 15:00

Komercjalizacja badań naukowych

15:00 - 15:20

Rola spółek celowych w procesie komercjalizacji
badań naukowych

dr Grzegorz Kłosowski

15:20 - 15:30

Prezentacja zaproszonej firmy

Prelegent będzie ogłoszony wkrótce.

15:30 - 16:00

Panel – bariery dla komercjalizacji
wyników badań na Lubelszczyźnie

Uczestnicy – przedstawiciele Uczelni,
samorządu i biznesu

Mariusz Stachnik

Wschodni Klaster ICT

Mazowiecki Klaster ICT

dr Arkadiusz Małek
Dyrektor Działu Rozwoju LPNT

Prezes POLLUB-Invest Sp. z o.o.

PANEL B
Panel B1 – strefa startupów
PREZENTACJA

9:00 - 9:30

9:30 - 10:00

Platforma Startowa Connect dla nowych pomysłów

Kompleksowy system wsparcia startupów
oferowany przez LITI i PITI

10:00 - 10:30

Jak wystartować?

10:30 - 11:00

Jakich błędów nie popełniać
przy rozwijaniu startupu?

PRELEGENT

dr Tomasz Małecki

Prezes Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Anna Prończuk

Kierownik Działu Marketingu, Netrix Group sp. z o.o.

dr Andrzej Wodecki
Anioł Biznesu

Maciej Maniecki

Anioł Biznesu, firma Solet,
Członek Zarządu Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny
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Panel B1 – strefa startupów
PREZENTACJA

11:00 - 11:15

11:15 -11:30

Prezentacja zaproszonej firmy

PRELEGENT

Prelegenci będą ogłoszeni wkrótce.

Przerwa kawowa

Panel B2 – branża nieruchomości I
PREZENTACJA

PRELEGENT

Michał Pitucha

11:30 - 11:45

Otwarcie panelu

11:45 - 12:15

Plany gospodarcze we Wspólnotach Mieszkaniowych, realizacja w oparciu o ustawę o własności
lokali i wyroki Sądu Najwyższego

Anna Górna

12:15 - 13:00

Wspólnota Mieszkaniowa – odszkodowanie
za szkody wyrządzone osobom trzecim

Agnieszka Kosmala

13:00 - 13:45

Key Account Manager, Netrix S.A.

Główna Księgowa FD Nieruchomości,
Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Kancelaria prawna Agnieszka Kosmala

Przerwa obiadowa

Panel B3 – branża nieruchomości II
PREZENTACJA

PRELEGENT

13:45 - 14:45

System wspomagania
zarządzania nieruchomościami

Wojciech Kosmala

14:45 - 15:00

Prezentacja zaproszonej firmy

Prelegent będzie ogłoszony wkrótce.

15:00 - 15:45

Panel dyskusyjny

Prelegenci z poprzednich wystąpień dla
branży nieruchomości.

16:00
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Zakończenie II dnia konferencji

Właściciel ProVirtus

