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W sobotę 21 listopada zakończyły się 64. Światowe Targi „BRUSSELS INNOVA 2015”, poświęcone transferowi
technologii i wdrażaniu postępu technicznego. W tegorocznej edycji Targi zgromadziły rozwiązania z 15 krajów
świata: Belgii, Chorwacji, Francji, Iranu, Malezji, Malty, Maroka, Mołdawii, Polski, Rosji, Rumunii, Tajlandii,
Tajwanu i Włoch. Polscy wystawcy zaprezentowali 71 wynalazków.
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 64. EDYCJI TARGÓW
Polscy wystawcy mieli okazję zaprezentować swe rozwiązania Ambasadorowi RP w Brukseli, Arturowi
Harazimowi, który odwiedził polskie stoiska w pierwszym dniu Targów oraz Marszałkowi Województwa Łódzkiego,
Witoldowi Stępniowi . Podczas inauguracji Targów Polskę reprezentował Radca Ambasady RP, Krzysztof
Turowski. Pierwszego dnia Targów przedstawiciele polskiej delegacji zostali zaproszeni na uroczyste spotkanie w
siedzibie Ambasady RP w Brukseli. Wybitne osobistości świata nauki zostały odznaczone belgijskimi i
europejskimi Krzyżami Zasługi Orderu Wynalazczości. Ceremonia dekoracji, pod przewodnictwem Burmistrza,
odbyła się 20 listopada w Urzędzie Komunalnym Saint-Josse-ten-Noode w Brukseli.

KONKURS EUREKA
Prezentowane rozwiązania zostały zgłoszone do konkursu EUREKA Targów INNOVA, w ramach którego grono
ponad 100 ekspertów z Belgii oraz innych krajów, pod przewodnictwem prezesa jury Oliviera Nagelmackersa,
dokonało ich oceny, przyznając nagrody i medale. Na Targach zaprezentowano ponad 300 wynalazków, z czego
178 otrzymało medale oraz nagrody specjalne.
WYSTAWCY Z POLSKI ZAPREZENTOWALI 71 WYNALAZKÓW.
Polacy prezentują swe osiągnięcia na Targach w Brukseli od 25 lat.
Wystawcami tegorocznej edycji były instytuty badawcze, wyższe uczelnie, przedsiębiorstwa innowacyjne oraz
młodzież szkół średnich i wyższych. Rozwiązania obejmowały zagadnienia z różnych dziedzin, m.in. ekologii,
medycyny, bezpieczeństwa, lotnictwa, przemysłu samochodowego i transportu, metalurgii, włókiennictwa,
maszyn i urządzeń, chemii, mechaniki, inżynierii, elektroniki, rolnictwa i żywności, energetyki, informatyki.
Na Targach były również stoiska promocyjne Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli,
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Wschodniej oraz Województwa Łódzkiego.
Polskie stoiska zaprezentowały projekty już zaawansowane, po próbach, badaniach, wdrożeniach pilotażowych,
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jak również te gotowe do przemysłowych wdrożeń czy też do szerokiej komercjalizacji. Celem udziału w Targach
jest promocja prezentowanych nowatorskich rozwiązań i nawiązanie kontaktów naukowo-biznesowych. Jest to
inicjatywa prorynkowa.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA POLSKICH WYSTAWCÓW
W ramach konkursu jury przyznaje medale – brązowe, srebrne i złote. Najwyżej ocenione rozwiązania otrzymują
złote medale ze specjalnym wyróżnieniem jury oraz nagrody specjalne ufundowane przez belgijskie i
międzynarodowe instytucje rządowe. Wyróżnienia te zostały wręczone na gali ogłoszenia wyników BRUSSELS
INNOVA. Delegacje uczestniczące w Targach
przyznawały nagrody, jako wyraz swojego uznania dla najciekawszych wynalazkówprezentowanych na Targach.

Polacy otrzymali 65 medali oraz inne nagrody i wyróżnienia, m.in.:
 8 nagród międzynarodowych i belgijskich instytucji rządowych
 8 nagród stowarzyszeń i delegacji zagranicznych
 15 medali złotych ze specjalnym wyróżnieniem jury
 30 medali złotych
 19 medali srebrnych
 1 medal brązowy

Wśród powyższych wyróżnień było 6 medali w kategorii „Młody wynalazca”.
W załączeniu przedstawiamy wykaz polskich wynalazków nagrodzonych na Targach wraz z przyznana oceną oraz
ich krótkim opisem. Jak podkreślił przewodniczący jury oraz eksperci oceniający polskie wynalazki, ich
wysoka ocena jest efektem bardzo wysokiego poziomu owych rozwiązań, zaawansowania w procesie badawczowdrożeniowym oraz zapotrzebowania na ich aplikacje. Jest ona również wynikiem profesjonalnej prezentacji
wynalazków w postaci funkcjonujących prototypów, ﬁlmów i prezentacji multimedialnych, obrazujących ich
działanie i potwierdzających efekty zastosowania, oraz bogatej dokumentacji merytorycznej przygotowanej dla
jurorów oceniających rozwiązania.
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