PB. Projekt GoSmart z wyróżnieniem
Pro jekt Go Smart, któ reg o lid erem jest Wyd z iał Inż ynierii Z arz ąd z ania Po litechniki
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Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju doceniać ma nowatorskie
inwestycje oraz innowacyjne rozwiązania, które prowadzą do
zrównoważonego rozwoju Polski. Organizatorami i pomysłodawcami
przedsięwzięcia są: Centrum Inteligentnego Rozwoju oraz sekcja
"Rzecz o Innowacjach" ukazująca się na łamach "Pulsu Biznesu".
Tegoroczna edycja PNIR odbywa się pod patronatem Prezes
Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak.
Statuetki Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 zostaną
wręczone podczas III Forum Inteligentnego Rozwoju, które
tradycyjnie odbędzie się w październiku. Wśród laureatów
poprzednich edycji byli m.in. Minister Finansów i Rozwoju Mateusz
Morawiecki w kategorii "Człowiek Roku" i PGNiG Obrót Detaliczny
za efektywne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań energetycznych.
W kategorii "Innowacyjna firma" statuetkę odebrały Spółdzielnia
Mleczarska MLEKOVITA oraz Transition Technologies SA (za
realizację projektu "Bioinformatyczny System Ekspercki w
Onkologii"), a w kategorii: "Szkolnictwo wyższe i nauka" - Centrum
Badań Kosmicznych PAN.
Projekt GoSmart "Wzmacnianie inteligentnych specjalizacji poprzez
intensyfikację współpracy międzynarodowej" (Strengthening smart
specialisation by fostering transnational cooperation - GoSmart) to
szansa na skuteczną komercjalizację prac naukowych na potrzeby
rozwoju gospodarki w skali międzynarodowej. GoSmart łączy
bowiem naukę z praktycznymi wdrożeniami. Kierownik projektu dr
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zajmujemy się na Wydziale Inżynierii Zarządzania, czyli
wspieraniem rozwoju biznesu. Chodzi o zbudowanie trwałego
systemu, który będzie wspierał internacjonalizację oraz
innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze
państw bałtyckich. Mamy nadzieję, że jeśli ten system nam się uda,
to będzie on rozszerzony na cały obszar krajów unijnych, a
wypracowane dobre praktyki będą wykorzystywane przez pozostałe
kraje.
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej jest jedyną
instytucją naukową w projekcie GoSmart. Wspierają go partnerzy z
sektora gospodarczego: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego,
a także region Vidzeme z Łotwy, miasto Valga z Estonii, Litewskie
Centrum Innowacji z Wilna, Kouvola Innovation Ltd. z Finlandii,
Hamburg Institute of International Economics z Niemiec oraz
Business Aabenraa z Danii.
Działania zaplanowane w projekcie rozpisano na trzy lata, do końca
2020 r. Wartość projektu to 1,76 mln euro, z czego 1,38 mln euro to
dofinansowanie z Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego.

