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ECOTECH COMPLEX 
21 czerwca, Lublin 

 
Konferencja ‘Rozwój przemysłu z wykorzystaniem fotoniki  

i sposoby uzyskania dofinansowania na innowacyjne projekty’ 

 
Klaster Fotoniki i Światłowodów zaprasza do udziału w spotkaniu promującym nowoczesne technologie fotoniczne. 

Uczestnicy nie tylko zapoznają się z możliwościami wdrożenia innowacyjnych rodzimych rozwiązań do różnych 
sektorów przemysłu, ale także możliwościami pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych na nowatorskie projekty.  

W spotkaniu wezmą udział m.in.: przedstawiciele instytucji rządowych, instytucji zajmujących się Funduszami 
Europejskimi, przedstawiciele przemysłu oraz uczelni wyższych. 

 

AGENDA 

g. 9.30-10.30 Rejestracja, powitalna kawa 
g. 10:30-10:45 Przemówienie powitalne prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego, prorektora ds. 

nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
g. 10.45-11.30 „Fotonika technologią XXI wieku. Jak unowocześnić swój biznes z wykorzystaniem 

rozwiązań fotonicznych?”- wprowadzenie dr hab. Tomasza Nasiłowskiego, prezesa 
zarządu InPhoTech Sp. z o.o. 

g. 11.30-12.15 Demonstracja funkcjonowania i zastosowania innowacyjnych prototypów  
i urządzeń bazujących na technologiach fotonicznych - pokazy i demonstracje 
przeprowadzane przez przedstawicieli Klastra Fotoniki i Światłowodów 

g. 12.15-12.30 Przerwa kawowa 
g. 12.30-13.00 „Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych – Wspólne Przedsięwzięcie jako motor 

rozwoju gospodarki lokalnej” - prezentacja Doroty Skwarek, zastępcy dyrektora 
Departamentu Gospodarki i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego 

g. 13.00-13.30 „Program sektorowy – alternatywne możliwości dofinansowania badań  
i projektów związanych z rozwiązaniami fotonicznymi i pokrewnymi” – 
prezentacja dr Magdaleny Garlińskiej, koordynator projektów w Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju 

g.13.30-14.00 „Własność intelektualna kluczowym składnikiem projektów R&D” – prezentacja 
Anny Mąkowskiej, specjalistki  ds. rozwoju i własności intelektualnej Klastra Fotoniki  
i Światłowodów 

g. 14.00-15.00 Sesja pytań i odpowiedzi z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz 
zaproszonych gości 
Moderator: dr hab. Tomasz Nasiłowski – prezes  zarządu InPhoTech Sp. z o. o. 

g. 15.00-16.00 Lunch, zakończenie spotkania 

Ecotech Complex, ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin 

Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zapraszamy do kontaktu: 
epiasecka@klaster-fotoniki.pl, +48 570 421 608 

 


