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„Partnerem kolumny jest Centrum Inteligentnego Rozwoju”

W dniach od 9 do 10
września 2018 w samym
centrum Polski
– w Moszczenicy, odbędzie
się Międzynarodowa
Konferencja IT i Innowacje
wraz z towarzyszącymi jej
Międzynarodowymi Targami
branży IT, rolnej,
spożywczej, przetwórstwa
drewna i energetyki
z odnawialnymi źródłami
energii.
Wydarzenie jest elementem
szerokiej strategii realizowanej przez Gminę. „Moszczenica Promuje Innowacje” to
działania zmierzające do
pozyskania innowacyjnych
inwestorów, w tym także z
zagranicy. Budowane aktualnie Moszczenickie Tereny
Inwestycyjne to około 3,5 ha
terenów położonych w bliskim sąsiedztwie autostrady
A1 oraz drogi ekspresowej S8
i drogi krajowej DK91.
Gmina Moszczenica posiada tytuł Najbardziej Innowacyjnej Gminy w Polsce oraz
jest laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. – Jest to efekt pozyskanych środków zewnętrznych

– mówi Wójt Marceli Piekarek. – Udało nam się zdobyć
100 mln zł na stulecie odzyskania niepodległości. – Znacząca większość z tych pieniędzy przeznaczona jest na
inwestycje – dodaje sekretarz gminy, Krzysztof Jędrzejczyk.
Do tej pory wybudowano
około 100 kilometrów sieci
światłowodowej, trwa budowa nowoczesnego Centrum
Przetwarzania Danych. –
Zdajemy sobie sprawę, że
przyszłość gminy to wysoko
wyspecjalizowane miejsca
pracy dla młodych ludzi –
twierdzi zastępca wójta
Agata Biesaga. – Dlatego
ściśle współpracujemy z naukowcami z Politechniki
Częstochowskiej, którzy
biorą bardzo aktywny udział
w naszych projektach.
Gmina mocno wspiera też
nowoczesne podmioty prywatne. Dla inwestorów zorganizowano finansowany ze
środków unijnych udział w
konferencji BlackHat w Las
Vegas (USA), obecnie trwają
przygotowania do wyjazdu
dla przedsiębiorców z branży przetwórstwa drewna na
prestiżowe targi w Brukseli.

Aby być miejscem konkurencyjnym dla inwestorów na
mapie nie tylko Polski, ale i
Europy – gmina stara się
stworzyć na swoim terenie
szeroki wachlarz możliwości
współpracy dla uczelni i
podmiotów prywatnych oraz
instytucji otoczenia biznesu.
Podczas targów obędzie
się prezentacja łazika stworzonego przez studentów
Politechniki Częstochowskiej, który zdobył pierwsze
miejsce w międzynarodowych zawodach URC 2018 w
Stanach Zjednoczonych. Na
konferencji IT wystąpią m.in.
przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, którzy zaprezentują szczegóły rozwoju systemu EZD RP oraz
ekspert z Irlandii specjalizujący się w handlu międzynarodowym. Organizatorzy
zapowiadają też panel poświęcony sztucznej inteligencji. Łódzki Dom Biznesu,
partner gminy Moszczenica,
zaprezentuje z kolei projekt
związany z dofinansowaniem szkoleń dla pracowników firm z regionu łódzkiego,
na który z programu regionalnego pozyskano ponad 23
mln zł. ©℗

Największy w kraju panel
dotyczący sztucznej inteligencji
Międzynarodowe Forum
Inteligentnego Rozwoju
3.0 Uniejów 2018
(18–20 października 2018
w Uniejowie) to trzecia
edycja największego
wydarzenia gospodarczego
w Polsce poświęconego
w tak dużym stopniu
wynalazkom oraz krajowym
i regionalnym inteligentnym
specjalizacjom.
Pierwszego dnia odbędzie
się konferencja „Sztuczna
inteligencja – Przemysł 4.0 i
Społeczeństwo 4.0”.

Wielka debata
nad sztuczną
inteligencją
Organizowana wspólnie
przez gminę Moszczenica i
Politechnikę Częstochowską
konferencja to jedna z największych w kraju debat na
temat sztucznej inteligencji.
Swoje prelekcje wygłoszą autorytety w tej dziedzinie, m.in
przedstawiciele Ministerstwa
Cyfryzacji, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego czy Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Częstochowskiej.
Wśród podejmowanych
tematów będą m.in.: przemysł 4.0, etyka robotów i RRI

(responsible research & innovation) czy MŚP wobec
Industry 4.0.
19 października będzie
miał też miejsce wielki finał
konkursu „Discovery Days:
100 nowych technologii na
stulecie niepodległości i
Urzędu Patentowego RP”.
Organizator wydarzenia –
Centrum Inteligentnego
Rozwoju – ze 100 zakwalifikowanych do konkursu nowych technologii wybierze i
zaprezentuje 10 najlepszych.

Nagroda dla
zwycięzcy konkursu
Każda prezentacja technologii potrwa maksymalnie
10 minut. Wynalazcy w dynamiczny i atrakcyjny sposób
przedstawią swoje rozwiązania. Wyłącznym organizatorem konkursu jest Centrum
Inteligentnego Rozwoju.
Na zwycięzcę konkursu
czeka atrakcyjna nagroda
przygotowana i ufundowana
przez organizatora – Centrum Inteligentnego Rozwoju – dedykowana wizerunkowa kampania wizerunkowa
na rok 2019 o wartości 100
000 zł oparta na produktach
medialnych i konferencyjnych Centrum Inteligentnego Rozwoju. Laureatów wyło-

ni niezależne jury, które zostanie wybrane do 18
września 2018 roku spośród
ekspertów w dziedzinie wynalazczości, patentowania,
komercjalizacji wyników B +
R, biznesu, nauki oraz budowania wizerunku przekładającego się na sukces rynkowy.

Targi w sąsiedztwie
imponujących Term
Uniejów
Wydarzeniu towarzyszą
unikalne targi Uznane Marki
(19–20 października) podzielone na cztery strefy tematyczne. Będą one zlokalizowane w Centrum Konferencyjnym Międzynarodowego
Forum Inteligentnego Rozwoju, mieszczącym się w
bezpośrednim sąsiedztwie
Term Uniejów. W wydarzeniu
weźmie udział około 100
wystawców, a wśród oglądających pojawi się 1000 przedstawicieli biznesu, samorządu i nauki.
MFIR 3.0 to trzy dni rozmów na najwyższym poziomie, 10 ścieżek tematycznych, 150 prelegentów, 1000
uczestników i 5000 gości. ©℗
Kontakt: tomasz.dziedzic@
irforum.pl, tel. 32 307 22 42
Więcej info na www.irforum.pl

Eventowa aplikacja dla hoteli
Hotel Application stworzy
dla sieci hoteli rozwiązanie
oparte na sztucznej
inteligencji.
Firma Hotel Application,
powołana do życia na początku czerwca, stworzy innowacyjne rozwiązanie dla branży
turystyki biznesowej. Wykorzysta mechanizmy głębokiego i maszynowego uczenia
m.in. do sugerowania zawarcia wartościowych znajomości podczas konferencji. Za
spółką stoi Meeting Application i fundusz KVARKO, który
zainwestował w nią 1,2 mln zł.
Hotel Application ma
konkretny plan: umożliwić
sieciom hoteli unowocześnienie i rozwinięcie swojej
oferty oraz wykorzystanie
nowego kanału marketingu i
sprzedaży. Dzięki tworzonemu narzędziu każdy hotel z
sieci zbuduje aplikację, którą
następnie zaoferuje swoim
klientom organizującym w
hotelu event.
Dane z rynku pokazują, że to
krok w dobrą stronę. Według
raportu Polskiej Organizacji
Turystycznej w 2016 roku w
hotelach odbyło się 77 proc.
wszystkich organizowanych w
kraju konferencji. Międzynarodowa branża hotelowa kwitnie,
dlatego nie tylko Polska jest
potencjalnym miejscem zbytu
tworzonej aplikacji.
Narzędzie przede wszystkim otworzy nowy kanał ko-
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Targi w Moszczenicy

≥Dzięki nowej aplikacji uczestnik wydarzenia dowie się,
że bierze w nim udział jego potencjalny klient
munikacji między hotelem a
uczestnikami wydarzeń,
które się w nim odbywają.
Często problemem w przypadku jedno- czy dwudniowych konferencji jest to, że
ich uczestnicy nie nocują w
danym hotelu. Dzięki aplikacji hotel uzyska w takiej sytuacji m.in. możliwość zaprezentowania swojej oferty.
Jak na aplikacji skorzystają sami uczestnicy wydarzeń? Np. dzięki zaawansowanej funkcji nawiązywania
kontaktów biznesowych.
Wyobraźmy sobie sytuację,
w której uczestnik rejestruje
się w aplikacji, która informuje go, że na tej samej
konferencji pojawi się przedstawiciel potencjalnego
klienta, którego próbuje
pozyskać od jakiegoś czasu.
Za takie sugestie będzie od-

powiedzialny mechanizm
głębokiego i maszynowego
uczenia się.
Pomysł zbudowania narzędzia dla branży hotelarskiej
wynika z dotychczasowego
doświadczenia spółki matki
Meeting Application. Punktem zwrotnym było rozpoczęcie współpracy z grupą
AccorHotels. To zaważyło na
podjęciu decyzji o stworzeniu nowego produktu i spółki, która się mu poświęci. –
Celem jest zaspokojenie rosnących potrzeb sieci hoteli
na polu nowych technologii,
ale przede wszystkim oddanie władzy w ich ręce. Dzięki
naszemu narzędziu będą w
tym zakresie samowystarczalne i niezależne od pośredników – tłumaczy Adrian
Czyczerski, prezes Meeting
Application. ©℗

Inteligentne systemy
na rynku intralogistyki
Rozwój nowych technologii
jest jednym z najbardziej
pożądanych kierunków
ekspansji współczesnych
firm. To m.in. robotyka
czy pojazdy sterowane
autonomicznie.
Takimi właśnie projektami
rozwojowymi zajmuje się
Lean-Tech sp. z.o.o. Na rynku
funkcjonuje już od dziewięciu lat. Na swoim koncie ma
współpracę m.in. z UPM Raflatec, Lorenz Bahlsen czy
ArcelorMittal. Na czele firmy
stoją Paweł Drab i Krzysztof
Szafraniec, którzy jednocześnie są jej założycielami. Lean-Tech sp. z.o.o. zajmuje
ważną pozycję na rynku intralogistyki w Polsce.
Jednym ze sztandarowych projektów firmy jest

system transportu AGV,
czyli inteligentny system
pojazdów sterowanych autonomicznie. Firma Lean-Tech sp. z o.o. jako jedno z
nielicznych przedsiębiorstw
tej wielkości posiada w
swojej strukturze organizacyjnej wyodrębniony dział
badawczo-rozwojowy, który
ma za zadanie opracowywanie i wprowadzanie innowacyjnych technologii w ramach prowadzonej działalności. Dział na bieżąco
współpracuje z krajowymi
oraz zagranicznymi jednostkami naukowymi.
W ostatnim czasie zespół
badawczo-rozwojowy dążył do opracowania inteligentnego zrobotyzowanego systemu wykorzystującego roboty mobilne do
transportu międzyproceso-

wego. Celem prac było
rozwinięcie znajdującego
się w ofercie firmy systemu
AGV. Finalnym wynikiem
będzie całkowicie autonomiczne poruszanie się robotów.
Aktualnie zespół bierze
udział w pracach związanych
z realizacją projektu badawczego pt. „Zautomatyzowany
inteligentny magazyn dla
branży e-commerce”. Jest to
tzw. „Szybka ścieżka” – konkurs organizowany przez
Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju. Kierownikiem
projektu jest dr inż. Marcin
Plewa, z którym Lean-Tech
współpracuje od dłuższego
czasu. Firma od momentu
powstania nastawiona jest na
rozwój i zaspokajanie współczesnych potrzeb w zakresie
intralogistyki. ©℗

