
WYSELEKCJONOWANE MIĘDZYNARODOWE TARGI 

ORAZ MISJE GOSPODARCZE W POLSCE I ZAGRANICĄ 

DLA SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ 

                                        
                                                   XX Jubileuszowe  Międzynarodowe Targi  

                                                   Wynalazków i Innowacji  

                                      MTE 2021 Online 
                                                         25-27 marca 2021, 

                                                         Kuala Lumpur, Malezja  

 

Jubileuszowa edycja targów MTE 2021 będzie miała wyjątkowy charakter, program i przebieg. 

Określane mianem „Asia’s Inventions and Innovations Marketplace” te renomowane Targi corocznie 

gromadzą przedstawicieli świata nauki (jednostki sfery nauki, startupy, firmy technologiczne) oraz 

przemysłu i biznesu (producentów, dystrybutorów, inwestorów)  z ponad 30 krajów świata (oprócz 

Polski Algieria, Australia, Bangladesz, Belgia, Brunei Darussalam, Kanada, Chorwacja, Egipt, Niemcy, 

Indie, Indonezja, Iran, Włochy, Japonia, Libia, Malezja, Birma, Nowa Zelandia, Nigeria, Pakistan, 

Filipiny, Portugalia, Federacja Rosyjska, Arabia Saudyjska, Słowacja, Sri Lanka, Tajwan, Turcja, Ukraina, 

Wielka Brytania, USA, Wietnam). Targi odbędą się w World Trade Center (WTC), które znajduje się w 

centrum Kuala Lumpur i zapewnia szybki i łatwy dostęp do i ze stacji kolejowej KTM, lotniska KLIA, 

głównych instytucji finansowych i biznesowych. 

Misją Targów jest promocja najnowszych rozwiązań z wielu branż w celu nawiązania współpracy 

między światem nauki i przedsiębiorcami.   

Nomenklatura: lotnictwo i kosmonautyka; technologia dronów; transport, zarzadzanie ruchem, 

inteligentna mobilność; inteligentne miasto; sztuczna inteligencja; sprzęt audiowizualny; 

biodiagnostyka; bioinformatyka; biotechnologia; nanotechnologia; kosmetologia; komunikacja                      

i transmisje; cyberbezpieczeństwo; IT; inżynieria komputerowa i technologia sieciowa; robotyka; 

budownictwo i innowacje w inteligentnym budynku; elektronika domowa; elektryka i elektronika; 

technologie produkcyjne; technologie dla przemysłu; rolnictwo; ekologia i środowisko; technologia 

żywności; energia; zielona technologia i odnawialne źródła energii; nauki przyrodnicze; zdrowie; 

medycyna; farmacja; własność intelektualna; bezpieczeństwo; obronność i innowacje wojskowe; 

innowacje w służbie publicznej, i inne. 

Główne wydarzenia towarzyszące: to Konkurs, w ramach którego międzynarodowe jury dokona 

oceny prezentowanych rozwiązań i przyzna nagrody i wyróżnienia, w tym złote, srebrne i brązowe 

medale oraz nagrody specjalne. Uroczyste ogłoszenie wyników  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  

Misja gospodarcza do Francji 

„PROMOCJA I KOMERCJALIZACJA INNOWACJI“ 

skierowana do jednostek sfery nauki oraz MŚP, 

obejmująca: 

udział w międzynarodowym  

Konkursie GRAND PRIX EIFFEL  
oraz 

udział w charakterze zwiedzającego lub wystawcy  

w Międzynarodowych Targach Przemysłu i Kooperacji 

 

  
 

KONKURS WYNALAZCZOŚCI „GRAND PRIX EIFFEL”: zgłoszenia do 30 sierpnia 2021 

Międzynarodowy Konkurs Wynalazczości GRAND PRIX EIFFEL jest inicjatywą Francuskiego 

Stowarzyszenia Wynalazców „Europe France Inventeurs” , Francuskiej Federacji Wynalazców oraz 

Stowarzyszenia Pamięci  Gustave’a Eiffela, sztandarowej postaci ery industrializacji Europy i świata. 

Celem konkursu jest międzynarodowa promocja wynalazków i rozwiązań innowacyjnych z różnych 

branż i dziedzin (IT; Fizyka; Ekologia; Chemia; Automatyka; Mechanika; Inżynieria; Elektryka; 

Elektronika; Energetyka; Energia odnawialna; Budownictwo; Telekomunikacja; Transport; Rolnictwo; 

Medycyna i  Zdrowie; Aparatura i sprzęt medyczny; Bezpieczeństwo i zabezpieczenia). Wszystkie 

zgłoszone do konkursu wynalazki i innowacje zostaną poddane ocenie jury (na podstawie 

wypełnionej wniosku konkursowego) . Wśród nagród przyznane zostaną medale złote                                      

z wyróżnieniem, złote, srebrne i brązowe. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbędzie się w we 

wrześniu, w czasie targów Global Industrie w siedzibie Stowarzyszenia Pamięci Gustave’a Eiffela                     

w Paryżu. 
 

UDZIAŁ W TARGACH „GLOBAL INDUSTRIE”: 7 – 10 Września 2021, Lyon, Francja  

Celem networkingowej części misji jest zwiedzenie międzynarodowych targów „GLOBAL INDUSTRIE” 

(Lyon/Francja, 7 – 10 Wrzesnia 2021) w celu nawiązania współpracy naukowo-badawczej                                        

i wdrożeniowej   z wystawcami Targów z wielu krajów świata. Uczestnicy misji otrzymają również 

specjalną ofertę udziału  w targach „GLOBAL INDUSTRIE” w charakterze wystawcy na wspólnym 

polskim stoisku, np. Sieci Badawczej Łukasiewicz. Targi „GLOBAL INDUSTRIE” to największe 

międzynarodowe spotkanie przemysłu we Francji, łączące cztery renomowane targi: Kooperacji 

przemysłowej  MIDES, SMART INDUSTRIES;  INDUSTRIE oraz TOLEXPO. Głównymi branżami „GLOBAL 

INDUSTRIE” 2021 są: metalurgia i tworzywa (przetwórstwo, wykończenie, spawalnictwo, obróbka, 

odlewnictwo, uszlachetnianie, montaż, mocowanie); materiały, półprodukty; elementy i komponenty; 

kompozyty, elektronika, maszyny, automatyka, robotyka, elektryczność, mikrotechnika; pomiar, 

kontrola, ekologia, innowacje i usługi dla przemysłu, inteligentna technologia. Więcej: 

https://www.global-industrie.com 

 

 

https://www.global-industrie.com/


 

                                
                                Europejskie Targi Kreatywności i Wynalazczości  

                        EUROINVENT Online 
                                    20-22 maja 2021, Iasi, Rumunia 

 

Targi EUROINVENT® organizowane są od 2010 roku w Iasi (Rumunia) 

przez Romanian Inventors Forum (Rumuńskie Forum Wynalazców), 

Europe Direct Iasi (Centrum Informacyjne Komisji Europejskiej), 

Uniwersytet Techniczny im. Gheorghe Asachi w Iasi oraz Uniwersytet 

Alexandru Ioan Cuza w Iasi. Kolejna ich edycja odbędzie się w dniach 

od 20 do 22 maja 2021.  Euroinvent promuje wynalazki i kreatywność                        

w kontekście europejskim, poprzez prezentowanie osiągnięć 

naukowych i technicznych zarówno jednostek sfery nauki ( instytutów 

naukowych, uczelni wyższych,) jak i podmiotów gospodarczych czy 

indywidualnych twórców. W targach uczestniczą też stowarzyszenia, 

fundacje oraz instytucje wspierające rozwój i kreatywność.  

Nadrzędnymi celami Salonu są: popularyzacja osiągnięć naukowych, 

pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy, tworzenie i rozwijanie koncepcji badawczych, 

transfer technologii, wdrażanie wynalazków, ocena ich wartości naukowej. Z roku na rok targi 

rozwijają się i zaskakują nowymi inicjatywami.                        

Na targach EUROINVENT można prezentować : 

wynalazki- opatentowane w ciągu ostatnich kilku lat 

(lub zgłoszone do ochrony); projekty badawcze 

(magisterskie, doktoranckie lub zbiorowe); produkty 

innowacyjne, które będą lub są obecne na rynku;  

Wynalazki prezentowane na targach klasyfikowane 

są w następujące kategorie: środowisko naturalne- 

kontrola zanieczyszczeń; energia i zrównoważony 

rozwój; rolnictwo i przemysł spożywczy; medycyna- 

opieka zdrowotna- kosmetyki; urządzenia 

przemysłowe i laboratoryjne; inżynieria mechaniczna- metalurgia; budynki i materiały; przemysł 

lotniczy, motoryzacyjny i transport; przemysł chemiczny i tekstylny; technologia informacyjna                                   

i komunikacji; drukowanie i reklama; bezpieczeństwo, ochrona  i ratownictwo; sport, gry i czas wolny; 

innowacyjne badania naukowe. 

Każdy wynalazek zgłaszany jest do konkursu i poddany zostaje ocenie przez międzynarodowe Jury 

targów składające się z ekspertów z danych dziedzin. Wynalazki mogą być prezentowane w formie: 

plakatu, prototypu, gotowego produktu, prezentacji multimedialnej, etc. Skrócony opis i dane 

kontaktowe będą opublikowane w oficjalnym katalogu.  Podczas 8 edycji targów w roku 2016 

zaprezentowano wspólnie ponad 516 wynalazków z ponad 42 krajów m.in Rumuni, Mołdawii, 

Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Hiszpanii, Korei, Malezji, Indonezji, Egiptu, Turcji, Iranu, Ukrainy i Rosji. 

Międzynarodowi zwiedzający stanowili 49% wszystkich wystawców.  Targi zwiedziło ponad 15 000 

zwiedzających.  Ostatniego dnia targów, w czasie gali finałowej prezes Jury ogłasza wyniki konkursu 

i wręcza przyznane nagrody i wyróżnienia ich laureatom



 

                                        
MIĘDZYNARODOWE TARGI I KONKURS 

WYNALAZCZOŚCI 

CONCOURS LÉPINE 2021 
                                                       03 – 11 Lipca 2021                                                     

                                                       Paryż, Francja, Paris – Expo Porte de Versailles 

 

W 2021 roku targi Concours Lepine będą obchodziły 120 lat działalności! 

Pod honorowym patronatem Prezydenta Francji 

 

W celu szerokiej popularyzacji prezentowanych na Targach innowacyjnych rozwiązań i produktów z różnych 

branż i dziedzin targi Concours Lepine organizowane są  

w ramach dużego wydarzenia wystawienniczego „Foire de 

Paris”, grupującego kilka  handlowych imprez targowych, 

zlokalizowanych w Paryżu,  w EXPO Porte de Versailles. 
 

HISTORIA TARGÓW: Organizowane są one od 1901 roku.                     

W ramach działań pobudzających gospodarkę Francji w walce             

z kryzysem lat 20-tych Prefekt Paryża, Luis Lépine stworzył 

targi-konkurs, nazwane następnie jego imieniem. W czasie 

swej 120-letniej historii Targi wypromowały takie wynalazki jak: silnik dwusuwowy, turbinę cieplną, sztuczne 

serce, sztuczne płuco (żelazne płuca), aparat do transfuzji krwi, laryngoskop, szkła kontaktowe i wiele innych.  
 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: Prezentowane wynalazki są zgłaszane do oceny przez jury. Jury przyznaje 

medale w 4 gradacjach: złote, srebrne, brązowe oraz medale Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców  

i Producentów AIFF. Przyznawane są również wysokie nagrody specjalne, między innymi:  Ministra Nauki, 

Spraw Wewnętrznych i Obrony, Transportu, Bezpieczeństwa, Ekologii, Gospodarki, Przemysłu, ds. 

Europejskich, Współpracy z Zagranicą. 

 

BRANŻE: budownictwo; inżynieria; ekologia; energia odnawialna; chemia; automatyka; hydraulika; 

mechanika; elektryka/elektronika/energetyka; informatyka; IT; telekomunikacja; transport; bezpieczeństwo               

i zabezpieczenia; rolnictwo; aparatura i sprzęt medyczny; chemia (z wyjątkiem preparatów farmaceutyczno-

terapeutycznych); spa; sport i rekreacja; rozwiązania dla biznesu; edukacja; sztuka i design; wyposażenie 

wnętrz; produkty codziennego użytku i inne.   
 

MEDIA i STATYSTYKI: Targi „Concours Lépine” są szeroko nagłaśniane                               

w mediach krajowych i krajów uczestniczących. Dzięki swej renomie oraz 120-letniej 

tradycji przyciągają szerokie rzesze zwiedzających. Co roku Concours Lépine                      

w Paryżu gromadzi ponad 500 rozwiązań innowacyjnych, prezentowanych przez 

wystawców z wielu krajów świata, między innymi z Polski, Niemiec, Hiszpanii, 

Wielkiej Brytanii, Belgii, Rosji, Iranu, Maroka, Tajwanu, Chin. Wynalazki 

prezentowane są w sektorach branżowych oraz sektorach narodowych. Polska 

uczestniczy w tej imprezie od 19 lat. Od wielu lat polscy wystawcy Targów są 

zapraszani do Ambasady RP w Paryżu na uroczysty koktajl wydany z okazji 

obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 



 

 
   14. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji  

    INTARG® 2021, Online 
    15-16 czerwca 2021 

     

Patronaty międzynarodowe:  

IFIA (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczości), WIIPA (Światowe Stowarzyszenie Własności 

Intelektualnej), „The Patent Magazine”, Fundacja Polonia International. 

Patronaty przyznane przez polskie instytucje aktualizowane są na 

 www.intarg.haller.pl 
 

INTARG® 2021 Online to nowoczesne podejście do realizacji wydarzenia w sieci! 

Targi oferują nowoczesną, funkcjonalną platformę online, umożliwiającą – zarówno w części 

wystawienniczej, jak i konferencyjnej Targów – globalny zasięg w przestrzeni wirtualnej, nowoczesne kanały 

komunikacyjne (czat, wideo, audio). Platforma stwarza również możliwość personalizacji stoisk online poprzez 

prezentacje treści, obrazów statycznych i dynamicznych. 

 

CEL: platforma bezpośredniego kontaktu, współpracy i spotkań przedstawicieli świata nauki, przemysłu, 

biznesu; promocja oraz komercjalizacja wynalazków  i innowacji; transfer technologii  

 

BRANŻE: zdrowie i medycyna; biotechnologia; środowisko; chemia; inżynieria; metalurgia; elektryczność; 

energetyka; przemysł (włókienniczy, spożywczy i inne); budownictwo; bezpieczeństwo; IT; transport; 

przedmioty codziennego użytku; usługi/doradztwo/finanse, i inne 

 

WYSTAWCY: przedstawiciele kilkunastu krajów świata reprezentujący:   

 jednostki sfery nauki  

 sektor MŚP, duże przedsiębiorstwa, startupy, młodych i indywidualnych wynalazców  

 instytucje i agencje wspomagające naukę i rozwój, samorządy, stowarzyszenia, izby i inne 
 

PROGRAM: m.in.: konferencje, panele dyskusyjne, prezentacje;  konkurs wynalazków z medalami oraz 

nagrodami wysokiej rangi, przyznawanymi przez międzynarodowe jury INTARG-u, a także patronów                              

i partnerów tego wydarzenia oraz ceremonię ogłoszenia wyników Konkursu*.  

 

KONKURS INTARG*: Wystawcy mają możliwość zgłoszenia prezentowanych produktów i usług  do konkursu 

(ocena przez międzynarodowe jury). Najlepsze z nich zostaną nagrodzone (nagrody patronów, Grand Prix,  

12 nagród platynowych za najlepszy wynalazek w branży, nagrody Diamentowe „ Pro Societas Bono”                          

w kategorii–innowacje społeczne oraz  nagrody za innowacje o wysokim poziomie TRL, a także medale: złote, 

srebrne i brązowe). Najwyższe nagrody zostaną ogłoszone w czasie Gali finałowej Online INTARG® 2021. 

 

Edycja INTARG® 2020 (w skrócie): W 2020 roku Targi obyły się w formule Online w dwóch edycjach. 

Podobnie jak w poprzednich latach, INTARG® 2020 Online został wsparty przez liczne polskie instytucje 

centralne i lokalne oraz instytucje międzynarodowe, między innymi: MNiSZW, MR, MFiPR, MRiRW, UP, NOT, 

RGIB, IFIA, WIIPA i inne, które ufundowały prestiżowe wyróżnienia czy przyznały Targom swój patronat. Targi 

zgromadziły: 284 wynalazków z 16 krajów świata, 26 międzynarodowych jurorów. Więcej na 

www.intarg.haller.pl  

 

 

 

 

 

http://www.intarg.haller.pl/
http://www.intarg.haller.pl/


 

              

       

      XIX. EDYCJA KONKURSU O GODŁO PROMOCYJNE 

    LIDER INNOWACJI®2021 

      Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2021 

         Uroczyste ogłoszenie wyników odbywa się podczas                                   

         Gali Finałowej INTARG® 2021,  

         w dniu 17 czerwca 2021 

 

                         Pod honorowym patronatem:   

 

Inicjatywa non-profit 

 

 

KATEGORIE KONKURSU  
 

technologia ● produkt  ● instytucja ● przedsiębiorstwo ● pro publico bono  

● menadżer innowacji ● przedsiębiorca ● osobowość ● kobieta wynalazca ● młody wynalazca 

 Konkurs organizowany jest od 2001 roku, ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział osoby 

fizyczne i prawne spełniające warunki regulaminowe. 

 Godło promocyjne i tytuł „Lider Innowacji®” są wyróżnieniem honorowym, a prawo ich używania 

regulują zasady używania znaku towarowego słowno-graficznego, zgłoszonego w Urzędzie 

Patentowym RP.  

 Godło promocyjne i tytuł „Lider Innowacji” są przyznawane za szczególne zasługi w dziedzinie 

wynalazczości, celem uhonorowania  i promowania osób oraz  instytucji, których działalność 

przyczynia się do rozwoju i promocji wynalazczości, transferu technologii oraz upowszechniania 

kultury innowacyjności 

 Kapituła Konkursu nominuje osoby fizyczne i prawne do godła i tytułu „LIDER INNOWACJI®”  w wyżej 

wymienionych kategoriach.  

 Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie certyfikatów przyznania tytułu oraz statuetek 

godła promocyjnego  „LIDER INNOWACJI” odbywa się w czasie Międzynarodowych Targów 

Wynalazków i Innowacji  INTARG®. 

 

 

 

 

 



 

   
   Targi Japan Design & Invention Expo 

   JDIE 2021 Online 
   Tokyo Big Sight, Japonia (data nie jest jeszcze znana) 

    

Targi Japan Design & Invention Expo odbędą się w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym w Tokio, 

znanym jako  Tokyo Big Sight, którego ikoną jest designerska Wieża 

Konferencyjna. Ich organizatorem jest World Invention Intellectual 

Property Associations WIIPA oraz Japan Chizai Corporation. 

Transfer technologii, wiedzy oraz wymiana pomysłów                                       

i doświadczeń   to główne cele wystawy. Uczestnikami są zarówno 

młodzież, jak i instytuty naukowe oraz firmy prowadzące 

działalność badawczo-rozwojową.  

 

Ważnym elementem programu Targów jest Konkurs, w ramach 

którego innowacyjne rozwiązania są poddane ocenie jury. W czasie 

oficjalnej ceremonii zakończenia targów odbywa się uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie 

nagród i wyróżnień (medali złotych, srebrnych i brązowych, nagród specjalnych oraz certyfikatów 

uczestnictwa). W ocenie rozwiązań jury bierze pod uwagę następujące kryteria: innowacyjność (porównanie 

ze stanem techniki, ochrona: patent, know-how, inne); stan zaawansowania, możliwości wdrożeniowo-

produkcyjne, przeprowadzone badania, możliwości sprzedaży; rynkowość (gotowość wprowadzania na rynek 

lokalny, krajowy, zagraniczny; efekty i zapotrzebowanie społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, współpraca                     

z przemysłem, jednostkami badawczo rozwojowymi, transfer technologii lub poziom gotowości rynkowej).  

    
Międzynarodowe Targi Wynalazczości  

iCAN 2021 Online 
Sierpień 2021, Toronto (data nie jest jeszcze znana) 

 

iCAN to największe i bardzo nagłośnione w mediach targi wynalazczości w Kanadzie, organizowane przez 

Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS). Impreza odbywa się pod patronatem  

i przy wsparciu promocyjnym Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczości (IFIA) oraz 

Światowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej (WIIPA). Targi umożliwiają profesjonalną promocję 

produktów na arenie międzynarodowej oraz nawiązanie kontaktów biznesowych z producentami, 

inwestorami, z podmiotami zainteresowanymi współpracą naukową, wdrożeniami, zakupem licencji nowych 

technologii i produktów. 
 

KONKURS: Wszystkie prezentowane wynalazki są zgłaszane do konkursu, w ramach którego są oceniane 

przez jury. W skład jurorów wchodzą specjaliści z branż prezentowanych na Targach, reprezentujący zarówno 

naukę, jak i przemysł. Wśród nagród przyznawane są złote, srebrne i brązowe medale oraz inne prestiżowe 

wyróżnienia. Główną nagrodą jury jest Grand Prix. Ocena rozwiązań dokonywana jest na podstawie 

pisemnych materiałów o wynalazku przesłanych w ramach rejestracji udziału w Targach.  

BRANŻE WYSTAWIENNICZE: budownictwo; inżynieria; informatyka; bezpieczeństwo i zabezpieczenia 

(osób, mienia, przemysłowe); rolnictwo i żywność; ekologia; energia odnawialna; nowe źródła energii; 

automatyka; elektryka, elektronika, energetyka; telekomunikacja; transport, pojazdy; wyposażenie dla 

przemysłu i specjalistyczne; chemia; biologia; medycyna; sport, rekreacja i rozrywka; reklama; edukacja; 

opieka nad zwierzętami; sztuka i design; wyposażenie wnętrz; produkty codziennego użytku, i inne. 

 

STATYSTYKI: W poprzedniej edycji Targów zaprezentowano ponad 370 wynalazków z 37 krajów, miedzy 

innymi z Kanady, Polski, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Kuwejtu, Hong Kongu, Tajwanu, Malezji, 

Holandii, Belgii, Japonii, Meksyku, Rosji, Rumunii, Francji, Hiszpanii i Korei. 

 

                                   



 

 
MIĘDZYNARODOWE TARGI I KONKURS 

WYNALAZCZOŚCI – edycja nr 2 – Montpellier 

CONCOURS LÉPINE 2021 

                                 8 - 18 październik 2021                                                     

                                                 Montpellier, Francja 

 

 

W 2021 roku targi Concours Lepine będą obchodziły 120 lat działalności! 

 

Pod honorowym patronatem Prezydenta Francji 

W celu szerokiej popularyzacji prezentowanych na Targach innowacyjnych rozwiązań i produktów z różnych 

branż i dziedzin targi Concours Lepine – edycja Montpellier organizowane są w ramach dużego wydarzenia 

wystawienniczego „Foire de Montpellier”, grupującego kilka  handlowych imprez targowych, zlokalizowanych 

w Expo-Montpellier. 

 

HISTORIA TARGÓW: Organizowane są one od 1901 

roku. W ramach działań pobudzających gospodarkę 

Francji w walce  z kryzysem lat 20-tych Prefekt Paryża, Luis 

Lépine stworzył targi-konkurs, nazwane następnie jego 

imieniem. W czasie swej 120-letniej historii Targi 

wypromowały takie wynalazki jak: silnik dwusuwowy, 

turbinę cieplną, sztuczne serce, sztuczne płuco (żelazne 

płuca), aparat do transfuzji krwi, laryngoskop, szkła 

kontaktowe i wiele innych.  

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: Prezentowane wynalazki są 

zgłaszane do oceny przez jury. Jury przyznaje medale w 4 

gradacjach: złote, srebrne, brązowe oraz medale 

Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów AIFF. 

Przyznawane są również wysokie nagrody specjalne, między 

innymi:  Ministra Nauki, Spraw Wewnętrznych i Obrony, 

Transportu, Bezpieczeństwa, Ekologii, Gospodarki, Przemysłu, 

ds. Europejskich, Współpracy z Zagranicą. 

BRANŻE: budownictwo; inżynieria; ekologia; energia odnawialna; chemia; automatyka; hydraulika; 

mechanika; elektryka, elektronika, energetyka; IT; telekomunikacja; transport; bezpieczeństwo                                           

i zabezpieczenia; rolnictwo; aparatura i sprzęt medyczny; chemia (z wyjątkiem preparatów farmaceutyczno-

terapeutycznych); spa; sport            i rekreacja; rozwiązania dla biznesu; edukacja; sztuka i design; wyposażenie 

wnętrz; produkty codziennego użytku i inne.   

 

MEDIA i STATYSTYKI: Targi „Concours Lépine” są szeroko 

nagłaśniane   w mediach krajowych i krajów uczestniczących. 

Dzięki swej renomie oraz 120-letniej tradycji przyciągają 

szerokie rzesze zwiedzających. Co roku Concours Lépine 

gromadzi setki rozwiązań innowacyjnych, prezentowanych 

przez wystawców z wielu krajów świata. Wynalazki 

prezentowane są w sektorach branżowych oraz sektorach 

narodowych.  

                                

 

 



 

 

 

 

Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Designu  

KIDE 2021  
Grudzień (trzy dni) 2021 Kaohsiung/Tajwan (data nie jest jeszcze znana) 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe  

 

Międzynarodowe Tajwańskie Targi Wynalazczości i Designu KIDE organizowane są przez Światowe 

Stowarzyszenie Własności Intelektualnej i Wynalazczości (WIIPA) oraz Tajwańskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Promocji Produktów Innowacyjnych (TIPPA). KIDE to wiodąca wystawa wynalazczości Południowo-

Wschodniej Azji – profesjonalna platforma wymiany   i współpracy pomiędzy światem nauki  a przemysłem , 

z udziałem przedstawicieli z ponad 26 krajów świata  i prezentacją ponad 500 wynalazków. KIDE odbywa się 

w grudniu (termin kolejnej edycji Targów nie jest jeszcze znany), w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 

znajdującym się w sercu Kaohsiung.  
 

KONKURS Wynalazki prezentowane na Targach podlegają ocenie jury w ramach konkursu organizowanego 

przez Targi. Członkowie jury KIDE przyznają medale złote, srebrne i brązowe oraz nagrody specjalne 

ufundowane przez patronów Targów oraz delegacje międzynarodowe. 
 

BRANŻE: budownictwo; inżynieria; ekologia; chemia; energia odnawialna; automatyka; hydraulika; 

mechanika; elektryka, elektronika, energetyka; telekomunikacja; IT; transport; techniki, aparatura i sprzęt 

medyczny; chemia; bezpieczeństwo, zabezpieczenia; rolnictwo; spa; sport i rekreacja; rozwiązania dla biznesu; 

edukacja; design; wyposażenie wnętrz, i inne.  

LOKALIZACJA targów jest nieprzypadkowa. Kaohsiung ma status miasta wydzielonego. Jest czołowym 

międzynarodowym węzełek transportu w Azji Południowo-Wschodniej (transport morski, lotniczy oraz 

lądowy). To główny port handlowy Tajwanu, ważny ośrodek naukowy  i transferu technologii,  wiodący region 

gospodarczy, przemysłowy (przemysł elektroniczny, informatyczny, hutniczy, maszynowy, stoczniowy, 

petrochemiczny) oraz turystyczny. To malowniczo położone miasto dba o rozwój ekologii, technologii, kultury.  

 

Eurobusiness-Haller jest oficjalnym przedstawicielem na Polskę proponowanych imprez 

 i oferuje kompleksową oraz profesjonalną obsługę, organizację i promocję  

udziału w nich polskich podmiotów  

w oparciu o 30-letnie doświadczenie w branży organizacji imprez  

oraz upowszechniania i prorynkowej promocji nauki 

 

 

                                             EUROBUSINESS-HALLER  & FUNDACJA HALLER PRO INVENTIO  

                                             ul. Obroki 133, 40-833 Katowice 

 

                                                         Tel.: 32 355 38 01; +48 690 096 223 

                                                         E-mail: a.passia@haller.pl      FundacjaProInventio      www.haller.pl         

                                                          

 


