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Aktualności z OPN-T

GameLake Jam - maraton kodowania
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny oraz firma Netland Sp. z o.o. zapraszają na pierwszy
w Olsztynie maraton kodowania. GameLake Jam będzie pierwszym tego typu wydarzeniem w
naszym mieście, jak i w całym regionie. Impreza skierowana jest m.in. do programistów,
grafików komputerowych, studentów Wydziału Matematyki i Informatyki, których łączy wspólna
pasja tworzenia gier multimedialnych. Odbędzie się ona w dniach 09-10.03.2018r., w budynku
BK Olsztyńskiego Parku Naukowo – Technologicznego przy ul. Trylińskiego 16 w Olsztynie. W
agendzie wydarzenia przewidziano wystąpienia osób związanych z branżą gier, pracowników
firm IT oraz firm partnerskich.

ZGŁOŚ SIĘ

"Nie wahaj się - baw się !!!" - wystawa
Już od 1 marca w OPN-T pojawi się nowa wystawa pn. "Nie wahaj się - baw się". Jak poprzednie
wystawy, również i ta jest okazją nie tylko do zabawy ale i nauki. Tym razem zgłębimy dziedzinę
jaka jest fizyka. Za pomocą stanowisk z wahadłami będzie możliwość poznania podstawowych
praw fizycznych.

WIĘCEJ

Warsztaty Design Thinking dla firm z
OPN-T
OPN-T organizuje warsztaty służące wymyślaniu innowacji oraz kreowaniu zmian w firmach.
Jeśli są Państwo zainteresowani pracą zespołową nad rozwiązaniem problemu w Państwa firmie,
prosimy o kontakt z Lidią Trzeciakiewicz

KONTAKT

Trzymamy kciuki za
sukces...
W ostatnich dniach nasze firmy
prezentowały swoje produkty
przed panelem eksperckim z
Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju. Od wyników
prezentacji zależy otrzymanie
dofinansowania z programu
Program Operacyjny Inteligentny
Rozwój 2014–2020. Trzymamy
kciuki za Slavic Monsters,
Emplocity oraz Literacka Sp. z
o.o.

Warsztaty w WSSD w
Olsztynie
Jak co kwartał pracownicy OPNT goszczą w Wojewódzkim
Specjalistycznym Szpitalu
Dziecięcym w Olsztynie z
warsztatami "Sam odkrywam
świat". Są to wyjątkowe chwile
nie tylko dla nas ale również dla
podopiecznych szpitala, które są
dla nich chwilą zapomnienia o
troskach.

Polecane wydarzenia:
I love Marketing - 67.03.2018 rMultikino - Złote
Tarasy
Kolejna, trzecia już, edycja
kultowej konferencji #ilovemkt. I
love Marketing to 800 osób
i największa konferencja o emarketingu dla małych i średnich
firm, skondensowana wiedza
podawana w 18-minutowych
prezentacjach, 18 najlepszych

prelegentów w Polsce oraz magia
wielkiego ekranu (270 m2) i
prezentacje w kinowym formacie
21:9 .

WIĘCEJ

Bioforum 2018
Bio Forum rokrocznie, w
jednym miejscu, gromadzi
pasjonatów branży life science z
Europy Środkowo-Wschodniej.
W tym roku w programie znajda
się m.in. konferencja “Top news
in life science sector”, panel dla
naukowców Elevator Speech
oraz startupowy konkurs Master
of Innovation. Forum odbędzie
się w Łodzi w dniach 23-24
maja 2018.
WIĘCEJ

Konferencja Food
Aytomation - 1920.04.2018 r.
Konferencja FOOD
AUTOMATION to unikalna
płaszczyzna prezentacji
innowacyjnych osiągnięć
naukowo-badawczych i
wdrożeniowych w przemyśle
spożywczym. Uczestnictwo w
konferencji pozwala poznać
najnowsze techniki i światowe
technologie w tej branży, a także
nawiązać kontakt z
najważniejszymi jej
przedstawicielami w Polsce.
Podczas konferencji wystąpią
autorytety o bogatym
doświadczeniu, reprezentujący
szanowane instytucje: praktycy,
przedstawiciele środowiska
akademickiego, a także
stowarzyszenia branżowe.

WIĘCEJ

Electronic Show 2018 targi
13-15 kwietnia 2018 r.
Międzynarodowe Targi
Elektroniki Użytkowej Electronics
Show to nowa generacja targów,
które oferują nie tylko statyczne
ekspozycje, ale także efektowne i
dynamiczne prezentacje,
wzbogacone o konferencje
branżowe i warsztaty. Jest to
pierwsze w Polsce wydarzenie,
które w tak kompleksowy i
innowacyjny sposób prezentuje
najnowocześniejsze technologie,
rozwiązania czołowych
światowych producentów
elektroniki użytkowej oraz
związane z nią usługi.

WIĘCEJ

Wolves Summit konferencja
10-11 kwietnia 2018 r.
Wolves Summit 2018 to:
• 400 startupów uczestniczących
za darmo,
• 450 executives i 300
inwestorów
• 2500+ uczestników: VC, CVC,
anioły biznesu, managerowie
korporacji startupy, MŚP
• narzędzie matchmakingowe –
precyzyjne planowanie
kalendarze przed konferencją
• 50 prezentacji startupów
podczas rywalizacji the Great
Pitch
• Impreza Networkingowa, VIP
Party
WIĘCEJ

Giełda Kooperacyjna
"Technology &
Bussines Cooperation
Days"
Ośrodek Enterprise Europe Network
przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A. w
Olsztynie zaprasza do udziału w
międzynarodowej giełdzie
kooperacyjnej dla branży
przemysłowej „Technology &
Business Cooperation Days”, która
odbędzie się w terminie 24 – 26
kwietnia 2018 r. podczas targów
Hannover Messe 2018 w Hanowerze.

WIĘCEJ

infoShare 2018 - 22-23
.05.2018 r –
Amberexpo - Gdańsk
To już 12 edycja największej w
Europie Środkowo-Wschodniej
konferencji skoncentrowanej na
technologii, nowych mediach i
wsparciu dla młodych firm.

WIĘCEJ

Polecamy w prasie :
Rząd rozszerzył SSE na całą Polskę.

O sztucznej inteligencji w
Biznesie

iPreferencje podatkowe w nowej SSE
uzależnione od miejsca inwestycji, jej
charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy;
premiowane inwestycje w miastach średnich,
tracących funkcje gospodarcze i społeczne - to
niektóre założenia projektu ustawy o
specjalnych strefach ekonomicznych, który
przyjął we wtorek rząd.

W technologicznym wyścigu wygra ten, kto
właściwie zidentyfikuje zmiany następujące w
sposobie pracy i życia społeczeństw i dopasuje do
nich własne produkty czy usługi. W tym
kontekście coraz więcej firm sięga więc po
analitykę danych i bazującą na niej sztuczną
inteligencję.
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Propozycje współpracy:

Ref. No.: RDHU20180105001

Ref. No.: BRUK20171213001

Ref. No.: RDBG20171109001

Węgierskie MŚP specjalizujące Brytyjska firma działająca w
się w testowaniu

Konsorcjum instytucji B+R I

obszarze automatyki poszukuje firm z głównymi partnerami z

oprogramowania przygotowuje podwykonawców z zakresu

Bułgarii I Izraela działającymi

propozycję projektu w ramach projektowania inżynieryjnego w w obszarze agrotechnologii,
H2020 EUROSTARS2. Projekt Polsce, Rumunii, Bułgarii,

nauk o środowisku I

R & D polega na dalszym

Czechach. Firma jest

biotechnologii przygotowują

rozwijaniu narzędzia 4Test

autoryzowanym partnerem

projekt w ramach H2020.

opartego na modelach opartych wiodących producentów sprzętu Konsorcjum poszukuje firm
na Gherkinie (MBT). Firma

elektronicznego Siemens, ABB, zainteresowanych udziałem w

poszukuje niezawodnej firmy

Rockwell, Schneider, Omron,

projekcie w roli partnera .

informatycznej specjalizującej GE and Mitsubishi.

projekt ma na celu wdrożenie

się w testowaniu

technologii do rolnictwa

oprogramowania i rozwoju

(roboty, sztuczna inteligencja,

oprogramowania, aby dołączyć

technologie IT.) poszukiwany

do współpracy w zakresie badań

jest partner działający w

i rozwoju. Zadanie polega na

zakresie IT, producenci

dalszym rozwijaniu narzędzia

robotów, sensorów, dronów.

MBT.

Kliknij, aby się wypisać

