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XV jubileuszowa edycja targów INTARG® będzie miała szczególnie uroczysty 
charakter i obfitować będzie w wiele imprez towarzyszących: sesje 
branżowe, konferencje, pokazy, spotkania biznesowe, networking cocktail. 
Gala finałowa Targów zaprezentuje wyniki konkursu INTARG® 2022 , jak 
również: XX jubileuszowej edycji konkursu LIDER INNOWACJI®, XVII edycji 
konkursu MŁODY WYNALAZCA, XXVIII Giełdy Top Wynalazków. Więcej 
informacji na www.intarg.pl. Targom towarzyszyć będzie XXII Światowa 
Konferencja Gospodarcza Polonii.

cel:
• międzynarodowa wymiana kontaktów biznesowych pomiędzy

przedstawicielami świata nauki, przemysłu, biznesu, finansów 
• promocja oraz komercjalizacja wynalazków i innowacji
• transfer technologii
• uzyskanie przez wystawców prestiżowych referencji w postaci medali,

nagród i wyróżnień 

WystaWcy:
pRzedSTAWIcIele WIelu kRAjóW śWIATA RepRezeNTujący:
• jednostki sfery nauki 
• przedsiębiorstwa Mśp oraz duże przedsiębiorstwa
• start-upy, młodych wynalazców
• instytucje i inne podmioty wspierające lub współpracujące z nauką,

samorządy 
• stowarzyszenia i izby przemysłowe 
• podmioty oferujące usługi doradcze, finansowe, itp.

zWiedzający: 
WSzyScy zAINTeReSoWANI INNoWAcjAMI I WyNAlAzkAMI, 
zARóWNo W celACH bIzNeSoWych, jAk I pozNAWczych
• podmioty gospodarcze różnych branż, zainteresowane współpracą z nauką,

rozszerzeniem oferty biznesowej o innowacyjne produkty, usługi, nowe
technologie
• przedstawiciele sfery nauki 
• instytucje wspierające biznes i innowacyjność
• media
• młodzież szkolna i studenci 

Branże WystaWiennicze:
• przemysł (Maszyny i urządzenia przemysłowe, Inżynieria, Metalurgia,

elektryczność i elektronika, energetyka, przemysł włókienniczy,
budownictwo)
• Transport i logistyka (przemysł samochodowy, lotniczy i morski,

opakowania, przechowywanie itp.)
• biotechnologia/Nanotechnologia/środowisko/chemia
• zdrowie/Medycyna/Fitness
• przemysł spożywczy i żywność
• bezpieczeństwo i ochrona
•

 IT

• przedmioty codziennego użytku (biżuteria, hobby, dekoracje/design, 
Gry/zabawki, dom i ogród)
• usługi/doradztwo/ubezpieczenia/Finanse

program imprez toWarzyszącycH: 
Targi obfitować będą w wiele imprez towarzyszących: sesje branżowe, 
konferencje, pokazy, spotkania biznesowe; gala finałowa INTARG®; XX edycja 
konkursu lIdeR INNoWAcjI®; XVII edycja konkursu MŁody WyNAlAzcA;  
XXVIII Giełda TOP Wynalazków Nagrodzonych w 2021 roku; 
XXII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii; networking cocktail 
(więcej na   www.intarg.pl).

Wystawcy mają możliwość zgłoszenia prezentowanych produktów do 
konkursu w celu ich oceny przez międzynarodowe jury (rejestracja 
wynalazków online  do konkursu – do  10 kwietnia 2022) .

W czasie gali finałowej INTARG® 2022 zostaną wręczone Wystawcom nagrody 
przyznane przez jury oraz patronów wydarzenia:
• 
• 

•  3 wyróżnienia za rozwiązania innowacyjne o wysokim poziomie TRl
• nagrody ufundowane przez patronów honorowych, 

• medale złote, srebrne i brązowe 

XV targi INTARG® 2022 to wspaniała okazja do uroczystego 
ogłoszenia wyników XX jubileuszowej edycji Konkursu Godła 
Promocyjnego LIDER INNOWACJI® 2022.

foto. rkm

Sport, rehabilitacja, rekreacja, wychowanie fizyczne, turystyka 

•

Innowacje motorem gospodarki

Grand prix, Nagroda prezesa jury, nagrody WIPO
12 nagród/medali platynowych jury, 6 nagród diamentowych
Nagrody diamentowe „Pro Societas Bono” •

XV KONKURS INTARG®:

partnerów, delegacje zagraniczne



PRZESTRZEŃ WYSTAWIENNICZA  TARGÓW  PODZIELONA ZOSTANIE  NA  
STOISKA: BRANŻOWE, NARODOWE i INSTYTUCJONALNE 
oraz STREFY: 

INTARG® EKO        (cITy i TRANSpoRT; INduSTRy; lIFe STyle) – promocja 
pro-środowiskowych i eko-innowacyjnych produktów, technologii oraz usług 
przynoszących korzyści dla środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. 

START-UP   INTERNATIONAL  oraz   MŁODY   WYNALAZCA  –   prezentacja 
innowacyjnych produktów stworzonych przez młodych i kreatywnych 
przedsiębiorców oraz młodzież szkolną, w celu budowania relacji, wymiany 
doświadczeń, promocji postaw kreatywnych.

XXVII giełda top WynalazkÓW   
nagrodzonych  na międzynarodowych targach wynalazczości w 2021 roku.

konferencji i prezentacji –  panele dyskusyjne,  prezentacje, 
wykłady.

netWorking – spotkania biznesowe zorganizowane dla wszystkich 
uczestników wydarzenia.

informacje organizacyjne:

· miejsce Targów: Spodek /  Międzynarodowe C entrum Kongresowe,  Katowice 

· termin Targów: 11 - 12 maja 2022

· sposób wystawiania się na Targach: stoiska indywidualne lub wspólne 
(instytucjonalne, narodowe, tematyczne, itp.) 

· szczegółowe informacje i regulamin na: www.intarg.pl

· kontakt: a.passia@haller.pl; 
tel.:+48 32 355 38 01; GSM: +48  690 096 223

www.intarg.pl 

IMPREZA TOWARZYSZĄCA TARGOM INTARG® 2022: 
XXII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii.

Innowacje w służbie 
wspólnego dobra

problemów społecznych na poziomie lokalnym, krajowym 
oraz międzynarodowym,  wynikających: ze zmian 
klimatycznych,   demograficznych, z potrzeby ochrony życia 
i zdrowia oraz zapewnienia człowiekowi bezpieczeństwa w 
różnych sytuacjach życiowych - kryzysowych oraz 
wynikających ze stanu nadzwyczajnego, społecznej 
odpowiedzialności, etc.

INNOWACJI SPOŁECZNYCH – prezentacja projektów służących rozwiązywaniu



Organizatorzy:  
Eurobusiness Haller we współpracy z Fundacją Haller Pro Inventio 
ul.Obroki 133, 40-833 Katowice
tel.+48 32 355 38 00
e-mail: intarg@haller.pl  
www.intarg.pl

XIV EDYCJA INTARG® 2021 w skrócie:

PATRONI i PARTNERZY INTARG® 2021:
Główny Patronat Honorowy i Główny Partner: Ministerstwo Rozwoju i Technologii MRiT
Główny Międzynarodowy Patronat Honorowy:  Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIPO
Patronat honorowy: Urząd Patentowy RP, Miasto Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Rada Główna Instytutów Badawczych, 
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Międzynarodowe patronaty honorowe: IFIA, WIIPA
Współgospodarz: Miasto Katowice
Patronat: NCBiR, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, NOT, Krajowa Izba Gospodarcza, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Partner Merytoryczny: Politechnika Śląska
Partner:  Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Izba Ekologii,   Fundacja Polonia International, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa,  Gridaly 
Patronat medialny: The Patent Magazine, TVP3 Katowice, Dziennik Zachodni, Sprawy Nauki, Polskie Radio Katowice, FAKTY Magazyn Gospodarczy, 
VIP, Polish Market, Śląski Biznes, GLOBEnergia, Przegląd Chemiczny, Chłodnictwo, 3Don.pl, Przegląd Mechaniczny, Przegląd Włókienniczy, Fenomen 
Polska, Sigma-Not, Świat Elit, staleo.pl, Ekologia, zrobotyzowany.pl, Rynek Inwestycji

• wsparcie 20 wysokiej rangi instytucji i organizacji polskich i międzynarodowych oraz mediów
• 102 wystawców z 19 krajów, wśród nich renomowane jednostki sfery nauki, instytucje i agencje rządowe, podmioty gospodarcze, delegacje 

zagraniczne 
• ponad 300 wynalazków i innowacji zaprezentowanych na stoiskach wirtualnych, z selekcją wg branży, sektora (w tym: Program Rządowy 

Dostępność+ , Sieć Badawcza Łukasiewicz, LIDER INNOWACJI), kraju, słowa kluczowego
• Grand Prix, medale oraz liczne prestiżowe wyróżnienia, w tym: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 

WIPO, Urzędu Patentowego RP, Naczelnej Organizacji Technicznej NOT, Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA, 
Światowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej WIIPA, Polskiej Izby Ekologii, i innych

• udział ponad 40 jurorów i ekspertów z 18 krajów 
• wydarzenia towarzyszące: Inauguracja i Gala Finałowa z udziałem gości VIP, 10 konferencji i paneli dyskusyjnych z udziałem 

przedstawicieli nauki i biznesu, video prezentacje 

•
 • wydarzenia towarzyszące i strefa konferencji z tłumaczeniem symultanicznym PL/ANG 
ponad 1500 zarejestrowanych zwiedzających 

Partnerzy:      Partner 
Merytoryczny:      



 
 

 

 

 

 

PATRONI I PARTNERZY XV EDYCJI TARGÓW INTARG® 2022: 

Współgospodarz: 

 

Główny Honorowy 

Patronat 

Międzynarodowy: 

 

Honorowy 

Patronat 

Międzynarodowy:    

Patronat 

Honorowy: 

 

    
 

 

Patronat: 

 

   
 

Partner Merytoryczny: 

 

Partner Strategiczny: 

 

Partnerzy: 

             

Międzynarodowy 

Patronat Medialny: 
 

Patronat Medialny:     

     

    

     

    

     
 

 




