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O projekcie „Sieć Regionalnych Obserwatoriów
Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego
Odkrywania” (SO RIS w PPO)
Czas realizacji projektu: styczeń 2017 r. – marzec 2019 r.
Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014–2020.
Wartość projektu: 4 756 146,11 PLN
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 3 940 000,00 PLN
Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Głównym celem projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania („SO RIS” w PPO) jest wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie
regionalnego potencjału naukowo-technologicznego oraz zwiększenie liczby Obserwatoriów w ramach
Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS) zgodnych ze wskazanymi w Programie
Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010–2020 (PRT) obszarami technologicznymi.
Efekty projektu:
ÎÎ
aktualizacja Programu Rozwoju Technologii (PRT) oraz Modelu wdrażania PRT;
ÎÎ
analizy potencjału województwa w wybranych specjalizacjach technologicznych zgodnych ze specjalizacjami Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierających rekomendacje dotyczące
kluczowych obszarów technologicznych, które stanowią podstawę do sformułowania planu działania
w poszczególnych obszarach oraz punkt wyjścia do wizualizacji potencjału technologicznego regionu,
jak również wprowadzenia zmian w regionalnym systemie finansowania innowacji skierowane do
przedsiębiorców;
ÎÎ
analizy potrzeb technologiczno-innowacyjnych przedsiębiorstw ukierunkowane na tworzenie polityki
rozwoju;
ÎÎ
raporty roczne Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierające trendy rynkowe
w obszarach inteligentnej specjalizacji
Więcej informacji na portalu INNOBSERVATOR SILESIA: www.ris.slaskie.pl
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MATCHMAKING –

Obserwatorium
Technologie
dla Medycyny

– SPOTKANIA BROKERSKIE ORAZ WSPÓLNE
STOISKO RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY

Celem Obserwatorium Technologie dla Medycyny jest rozwój potencjału technologiczno-innowacyjnego regionu,
wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego, wzmacnianie regionalnej specjalizacji medycznej, wzmocnienie regionalnego rynku usług badawczych, usług
rozwojowych w obszarze regionalnej specjalizacji medycznej, wzmocnienie relacji sektora badawczo-rozwojowego,
przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu i władz regionalnych, a także stworzenie i rozwój narzędzi strategicznego
zarządzania rozwojem innowacji oraz upowszechnienie najlepszych praktyk i instrumentów wspierających rozwój
przedsiębiorczości.

Spotkania brokerskie to najbardziej efektywny sposób budowania szerokiej sieci kontaktów na
polu biznesowym, badawczym oraz projektowym, to doskonała okazja do nawiązania współpracy.
Spotkania skierowane są do przedsiębiorców, to możliwość zapoznania się z ofertą i nawiązania
współpracy z jednostkami badawczo-naukowymi m.in.: oferującymi usługi Living Labs w zakresie inżynierii biomedycznej, normalizacji.
Spotkania matchmakingowe organizowane są w ramach stoiska
prezentującego potencjał regionu w obszarze technologii dla
medycyny RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY.

Zapraszamy do branżowej współpracy!
KONTAKT:
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice
osoby kontaktowe:
		Izabela Czeremcha
		 telefony:		 32 33 93 120
									668 426 494
			Alicja Michalik
		 telefony:		 32 33 93 180
									795 195 683
obserwatorium@gapr.pl

foto: Kamil Krzemiński
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Razem dla innowacyjnej medycyny –
– potencjał naukowo-badawczy

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to jedna z największych

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM jest jednostką naukową prowadzącą prace

badawczo-rozwojowe z zakresu:
¡¡
nieinwazyjnej oceny istotnych parametrów układu sercowo-naczyniowego,
¡¡
telemedycyny,
¡¡
rehabilitacji ruchowej,
¡¡
nad kobietą ciężarną i dzieckiem nienarodzonym,
Instytut posiada:
¡¡
akredytowane laboratorium badawcze w zakresie badań aparatów i systemów medycznych
¡¡
laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej w szczególności dla badań elektronicznej aparatury
medycznej
Instytut:
¡¡
prowadzi kompleksowe usługi doradczo-eksperckie w zakresie certyfikacji wyrobów medycznych
¡¡
dysponuje szeregiem technologii medycznych które oferuje do komercjalizacji
Dane kontaktowe:
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM / ul. Roosevelta 118, 41–800 Zabrze
telefon: +48 32 271 60 13 / sekretariat@itam.zabrze.pl / www.itam.zabrze.pl

Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej posiada wysoko wykwalifikowaną

kadrę naukową, zdolną w pełni wykorzystać możliwości badawcze poszczególnych laboratoriów
oraz realizować zaawansowane projekty naukowo-badawcze w obszarze inżynierii biomedycznej.
Ponadto, pracownicy Wydziału podsiadają doświadczenie w komercjalizacji oraz wdrażaniu, do
praktyki produkcyjnej i klinicznej, technologii oraz wyrobów medycznych. Wydział Inżynierii Biomedycznej stanowią 4 katedry reprezentujące szeroki obszar inżynierii biomedycznej:
¡¡
Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej (RIB-1)
¡¡
Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych (RIB-2)
¡¡
Katedra Biomechatroniki (RIB-3)
¡¡
Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych (RIB-4)

Dane kontaktowe:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / ul. Poniatowskiego 15, 40–055 Katowice
telefon: +48 32 251 49 64 / rektor@sum.edu.pl / www.sum.edu.pl

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
Fundacja, powołana została z inicjatywy i pod kierunkiem im. prof. Zbigniewa Religi w 1991 r., jest niepaństwową, niekomercyjną instytucją naukowo-badawczą i wdrożeniową wysokiej technologii, działającą w celu doskonalenia narzędzi i metod leczenia najpoważniejszych chorób serca oraz wprowadzenia
ich do praktyki klinicznej.
Działalność naukowo-badawcza Fundacji obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu inżynierii biomedycznej, konstrukcji protez serca, robotyki medycznej, inżynierii tkankowej. Prowadzona jest we własnym Instytucie Protez Serca zatrudniającym ok. 80 specjalistów, w którego skład wchodzą: Pracownia Sztucznego Serca,
Pracownia Biocybernetyki i Pracownia Bioinżynierii. Kadra naukowo-badawcza i techniczna Fundacji ma do
swojej dyspozycji nowocześnie wyposażone pomieszczenia laboratoryjne spełniające wymagane obecnie standardy.
Działalność Fundacji jest objęta Systemem Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych, oraz działalności szkoleniowej a Laboratorium Procesowe
Pracowni Sztucznego Serca jest certyfikowanym producentem elementów protez serca wg normy ISO 13485.

Dane kontaktowe:
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej / ul. Roosevelta 40, 41–800 Zabrze
telefon: +48 32 277 74 34 / rib0@polsl.pl / www.polsl.pl/Wydzialy/RIB/
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uczelni medycznych w Polsce. W ramach pięciu wydziałów kształceni są m.in.
lekarze medycyny, lek. dentyści, farmaceuci, analitycy medyczni, biotechnolodzy,
specjaliści z zakresu zdrowia publicznego, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii i elektroradiologii. Uczelnia posiada duży potencjał i doświadczenie w zakresie prowadzenia prac B+R. SUM realizuje projekty naukowe
o zasięgu ogólnoeuropejskim i krajowym w ramach Programów Ramowych UE, Programów Zdrowia Publicznego
UE, w ramach inicjatywy IMI 2 (jako jedyna instytucja polska), STRATEGMED (w tym jeden projekt liderowany),
projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jednostki organizacyjne SUM prowadzą działalność diagnostyczną, wydają
opinie sądowo-lekarskie, przeprowadzają eksperymenty na zwierzętach. Szpitale kliniczne SUM zajmują znaczące miejsce na rynku usług medycznych w wielu dziedzinach, m.in.: kardiochirurgia, kardiologia, hematologia,
chirurgia, neurochirurgia, okulistyka, nefrologia.

Dane kontaktowe:
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi / ul. Wolności 345 a, (wjazd od ul. Sienkiewicza), 41-800 Zabrze
osoba do kontaktu: Waldemar Pudlo; +48 32 373 56 45, wpudlo@frk.pl / www.frk.pl
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LIDER OBSERWATORIUM
TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY
Górnośląska Agencja
Przedsiębiorczości i Rozwoju
sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice
tel.:		 +48 32 33 93 110
				+48 32 33 93 120
obserwatorium@gapr.pl
www.gapr.pl
Więcej o
OBSERWATORIUM
MEDYCZNYM:
www.medicasilesia.pl
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Publikacja bezpłatna, finansowana w ramach projektu
pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”, który
jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania
1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.
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