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 PROJEKT “WATER RESEARCH TO MARKET” 
 

Aby przyspieszyć transfer wiedzy i wyników prac badawczych do praktyki by uskutecznić wdrażanie  

dyrektyw wodnych  
Realizację projektu LIFE09 ENV/FR/000593 rozpoczęto we wrześniu 2010 roku. Pierwsze miesiące działalności  

były poświęcone analizie potrzeb rynku oraz ryzyka związanego z innowacyjnością stosowanych metod jak narzędzi,  

służących ewaluacji wybranych produktów, opracowywanych w ramach projektu � REMAS, FACTSHEET, BUSINES CASE. 

Water Research to Market zajmuje się zarówno promocją projektów europejskich ( związanych m.in. z programami  

Life i Interreg) jak również krajowych (Francja, Polska, Hiszpania i Rumunia).   

                                                                                                           

Cele programu Water RtoM: Założenia programu Water RtoM : 

 

-Przyspieszenie transferu wiedzy oraz wyników prac 

badawczych do praktyki tak aby uskutecznić wdrażanie 

dyrektyw wodnych  

-Połączenie polityki i nauki z praktyką  

-Promowanie krajowych (PL, FR, RO, ES) oraz 

międzynarodowych projektów wraz z ich produktami.  

� Wybór ponad 50 produktów rocznie, będących 

końcowym efektem projektów (technologie, 

procedury) 

� Organizacja dwóch wydarzeń branżowych na skalę 

europejską. 

� Organizacja 5 krajowych seminariów rocznie 

� Organizacja 4 e-seminariów (konferencje on-line),  

rocznie 

� Strona internetowa www.waterrtom.eu  

� e-fair (e-targi)                             

E-SEMINARIA Kilka wydarzeń z roku 2012: 
 

Serdecznie Państwa zapraszamy na udział w bezpłatnych e-

seminariach organizowanych przez Gdańską Fundację Wody.  

 

W dobie Internetu, dzięki nieograniczonym  

możliwościom komputerowym, istnieje  

okazja uczestniczenia w seminarium bez  

konieczności opuszczania własnego  

domu/miejsca pracy i podróżowania.  

System konferencyjny ADOBE CONNECT umożliwi 

Państwu nie tylko dobrą jakość  

połączenia on-line, możliwość wglądu 

 w prezentacje i materiały przedstawiane na innym, 

podłączonym komputerze, ale również możliwość  

podjęcia dyskusji i zadania nurtujących pytań.  

 

Logowanie: Należy wejść na stronę: 

http://office-international.adobeconnect.com/e-

seminar_waterrtom/ 

 

W 2012, Water RtoM  zajęło się promocją innowacyjnych 

produktów na 20 wydarzeniach na sklalę krajową i 

europejską: 

 6-7.03.2012 : SMAGUA (Zaragoza, Hiszpania), 

16.05.2012: E-seminarium: Rekultywacja Jezior 

Jelonek i Winiary w Gnieźnie  metodą inaktywacji 

fosforu w osadach dennych (GFW), 
22-24.05.2012 :  WODKAN (Bydgoszcz, Poland), 

24-25.05.2012 :  GREENWEEK (Bruksela, Belgia), 

29.08.2012: E-seminarium: Ekohydrologiczna 

rekultywacja zbiorników  rekreacyjnych 

„Arturówek”(GFW), 

11-13.06.2012 : EXPOAPA (Bukareszt, Rumunia), 

28.11.2012:  POLLUTEC (Lyon, France) 

 

Partnerzy zorganizują również: 

Krajowe seminaria, konferencje, szkolenia ...  
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Program wydarzeń Water RtoM na rok 2013  : 
styczeń: E-seminarium (GFW): Inspekcja sanitarna kąpielisk,              21-22 stycznia: NOVIWAM Sevilla (Spain) 

marzec : E-seminarium (OIEau): Oszczędzność i odzysk wody,            7 luty: Aquatech Fair in Limoges                                              

marzec: E-seminarium (GFW): Redukcja zanieczyszczeń                       7-9   maja:  WODKAN (Bydgoszcz, Poland) 

obszarowych,                                                                                                 3-6 grudnia:  POLLUTEC (Paryż, Francja)                                  

kwiecień: E-seminarium (OIEau):odbudowa koryt rzek ,                        

czerwiec: E-seminarium (OIEau): wody opadowe                                  

 
 

                             

                                           

                           
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Partnerzy projektu: 

www.waterrtom.eu/contacts 

 

                               

 

 

 

       
 


