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Myślą przewodnią Edycji Specjalnej 
INTARG® jest hasło „Innowacje 
społeczne w służbie wspólnego dobra”. 
Targi stanowią forum prezentacji 
prospołecznych innowacji z wielu branż  
i dziedzin takich jak: 

Specjalna Edycja XIII Międzynarodowych Targów
 i Konkursu   INTARG ® 2020 Online - Innowacje Społeczne

Mamy przyjemność zaproponować Państwu udział w Specjalnej Edycji XIII 
Międzynarodowych Targów i Konkursu INTARG® 2020 Online – Innowacje Społeczne. 
Inicjatywa ta powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowisk akademickich. Celem 
projektu jest międzynarodowa prezentacja i promocja innowacji służących rozwiazywaniu 
różnych problemów społecznych, w celu ich transferu do codziennego życia społecznego, 
gospodarczego oraz nawiązania współpracy pomiędzy światem nauki, a środowiskami 
administracji i zarządzania, organizacjami pozarządowymi oraz biznesem.

Innowacje społeczne - nowe rozwiązania 
(produkty, techniki, usługi, modele, 
procesy, działania, procedury, etc.), 
mające na celu polepszenie jakości życia 
osób, społeczności, narodów oraz rozwój 
nowych obszarów współpracy, a także 
lepszego wykorzystania istniejących 
zasobów. Owa nowość może wynikać 
z wprowadzania unikalnych rozwiązań, ale 
także z faktu wdrożenia już znanego 
rozwiązania, występującego w nowym 
kontekście społecznym. To innowacje, 
które przynoszą korzyści zarówno 
społeczeństwu, jak i biznesowi. 
Istotą powstawania innowacji społecznych 
jest kreatywne rozwiązywanie problemów 
społecznych na poziomie lokalnym, 
krajowym oraz międzynarodowym; 
w miejscu pracy i poza nim; wynikających 
ze zmian klimatycznych, jak też 
demograficznych; z potrzeby ochrony 
życia i zdrowia; zaspokojenia potrzeb 
i bezpieczeństwa człowieka w różnych 
sytuacjach życiowych, w tym kryzysowych 
i wynikających ze stanu nadzwyczajnego; 
społecznej odpowiedzialności, etc.  

Zdrowie fizyczne i psychiczne

Środowisko/Ekologia/Zrównoważony 
rozwój

Edukacja i Pedagogika

Opieka społeczna, praca społeczna, 
usługi społeczne

Usługi/ Doradztwo/ Ubezpieczenia/
Finanse/ Zarządzanie i nowe modele 
biznesowe  oraz organizacyjne

Przedmioty codziennego użytku

Bezpieczeństwo i przełamywanie 
barier 

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA ORAZ 
ROZWIĄZYWANIE PROMLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIELU DZIEDZINACH WYNIKAJĄCYCH 

Z ZAGROŻEŃ XXI WIEKU



INTARG® wspierają prestiżowe 
instytucje krajowe, patronują 
liczne organizacje międzynarodowe 
oraz  polskie i zagraniczne media.
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Specjalna Edycja Konkursu INTARG 2020 - Innowacje Społeczne  
w formule online
Uczestnicy mają możliwość zgłoszenia prezentowanych rozwiązań 
innowacyjnych do konkursu celem ich oceny przez międzynarodowe jury.

Kryteria oceny innowacji społecznych przez jury w ramach Konkursu: innowacyjność, efekty 
społeczno-ekonomiczne; zaawansowanie; zapotrzebowanie; możliwości wdrożenia i komercjalizacji 
w kraju i zagranicą; poziom ochrony własności intelektualnej (patent UP RP, europejski, 
know- how…); sposób prezentacji.

Jury przyzna następujące nagrody: 
Główną Nagrodę „Pro Societas Bono” – za innowację o wyjątkowym znaczeniu społecznym 

 Specjalną Nagrodą Międzynarodowego Jury
 Nagrody diamentowe za rozwiązania o szczególnym znaczeniu społecznym 
 Medale złote, srebrne i brązowe

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Publikacja wyników Konkursu: 9.11.2020 (na www.intarg.haller.pl, na Facebooku organizatorów 
oraz portalach patronów i partnerów)

Konferencja wyselekcjonowanych rozwiązań w formie online: 9-10.11.2020 na www.intarg.haller.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intarg.haller.pl oraz do kontaktu 
z nami: a.passia@haller.pl, Agnieszka Passia, tel.: +48 690 096 223

Zgłoszenie udziału w Targach i Konkursie INTARG® 2020 Innowacje Społeczne:
 -przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej do dnia 10.10.2020 na adres: a.passia@haller.pl 

 (w formie edytowalnej oraz skanu z podpisem)
-dokonanie rejestracji online udziału w Targach i Konkursie do dnia 15.10.2020
 (po otrzymaniu kodu dostępu do panelu Uczestnika)




