Newsletter CBIMO

24.09.2014
Rok 2014, numer 2

JUZ WKROTCE PIERWSZE KONKURSY—
Program Operacyjny Inteligentny Rozwoj 2014-2020
Głownym celem PO IR będzie pobudzenie innowacyjności polśkiej gośpodarki, poprzez zwiękśzenie
nakładow prywatnych na B+R. Głownymi odbiorcami wśparcia w ramach PO IR będą przedśiębiorśtwa (w śzczegolności MŚP) oraz wśpołpracujące z nimi jednośtki naukowe. Zapraszamy już teraz do
współpracy wszystkie zainteresowane podmioty gospodarcze w celu określenia zakresu i formy
współpracy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, a innowacyjne rozwiązania “szyjemy na miarę”.
Więcej informacji na: http://www.poig.gov.pl/

VI Międzynarodowe Forum Naukowo-Biznesowe CHEMIKA EXPO
2014 z udziałem CBIMO
Serdecznie zapraszamy Panstwa na spotkanie VI Forum Naukowo-Biznesowe
CHEMIKA EXPO 2014 w dniach 23-24 pazdziernika 2014 r w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie. Forum w
pierwszym dniu 23.09.2014 zostanie w całosci poswięcone nowoczesnym materiałom kompozytowym stosowanym m.in. w opakowalnictwie (wykłady
prelegentów z zagranicy oraz warsztaty praktyczne dotyczące przetwórstwa i badania nowoczesnych materiałów kompozytowych).
Więcej informacji oraz agenda Forum na:
index.php/pl/Chemika-2014-149.html

http://www.zielonachemia.eu/

AKTUALNE KONKURSY NA PROJEKTY BADAWCZE
18 i 19—sty konkurs w ramach Inicjatywy CORNET
Głównym celem międzynarodowej Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest
promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi
(ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze
źródeł publicznych (narodowych/regionalnych), badań na potrzeby
konkretnych branż przemysłowych. Badania są inicjowane przez zrzeszenia
firm i przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające
na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Kolejny termin konkursu styczeń-luty 2015 roku.
Więcej informacji http://www.cornet-era.net/

Inicjatywa EUREKA
O dofinansowanie NCBR mogą się ubiegać wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa, konsorcja naukowe lub grupy przedsiębiorców. Nabór 2/2014 – do 15 października 2014
(do godz. 16.00) .
Więcej informacji o konkursie na: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/
aktualnosci/art,2922,nabor-wnioskow-na-projekty-realizowane-w-ramach-inicjatywy
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Projekt ProgREŚŚ z udziałem CBIMO — finanśowany przez NCBiR
w ramach programu CORNET
Celem projektu ProgREŚŚ jeśt opracowanie barierowej powłoki na bazie biodegradowalnego polimeru PHA (polihydroksyalkoalanów) wyprodukowanego z
produktow ubocznych produkcji papieru, do zaśtośowania w papierowych i
tekturowych opakowaniach. W projekcie ucześtniczą partnerzy naukowi z Holandii: Kenniścentrum Papier en Karton (KCPK) i Niemiec: Fraunhofer Inśtitute fuer Verpackung and Verfahrungśtechnik (Fraunhofer IVV) oraz śtowarzyśzenie branzy papierniczej z Holandii (Wereld van Papier) i śtowarzyśzenie producentow opakowan do zywności z Niemiec (Induśtrievereinigung fur Lebenśmitteltechnologie und Verpackung IVLV). Organizacją koordynującą projekt ze strony Polski jest
Stowarzyszenie “Zielona Chemia”

Nowy pomysł na opakowanie
Na początku przyszłego roku ruszy nowy projekt realizowany przez CBIMO wspólnie z firmą Drukpol.Flexo
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Założeniem projektu jest opracowanie nowego rodzaju lakieru/kleju o zwiększonej absorpcji promieni UV. Dodatkami
stosowanymi do modyfikacji układów laminatów/klejów będą aktywne substancje,
pozyskiwane na drodze ekstrakcji materiału pochodzenia roślinnego, jak również z
produktów ubocznych przemysłu spożywczego w postaci pulpy, peletu oraz suszu
rozmaitych odpadów roślinnych. Modyfikacja kleju pozwoli na uzyskanie innowacyjnych opakowań o zwiększonej barierowości i odporności na promieniowanie UV oraz
inhibitujących wzrost mikroorganizmów.

Międzynarodowe Targi TAROPAK
TAROPAKT zbliża się wielkimi krokami, to już 29.09.2014 rozpoczynają się Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Logistyki. Nasz zespół będzie obecny podczas TARGÓW oraz II Kongresu Przemysłu Opakowań – zachęcamy do kontaktu i
spotkania…. Więcej informacji na http://www.taropak.pl/pl/

Nowinki z branzy opakowaniowej i nie tylko






Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Zielona Chemia oraz Wydział Nauk o Zywnosci i Rybactwa (ZUT w Szczecinie) zapraszają do uczestnictwa w powśtającej Platformie Śpozywczej. To druga
po Platformie Opakowaniowej inicjatywa z aktywnym udziałem pracownikow CBIMO.
ZAINTEREŚOWANYCH prośimy o KONTAKT: Dr Katarzyna Śobecka e- mail: kśobecka@zut.edu.pl
Zapraszamy do zapoznania się z analizą przemysłu opakowaniowego w Polsce oraz prognozami na
nadchodzące lata, przygotowanymi przez p. Wacława Wasiaka, dyrektora Polskiej Izby Opakowan.
Więcej informacji tutaj;
Szef World Packaging Organisation będzie gosciem specjalnym II Kongreśu Przemyśłu Opakowan.
Więcej informacji tutaj
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