


Fundacja NANONET została stworzona w celu 

propagowania wiedzy o nanotechnologii 

i nanonauce w społeczeństwie oraz integrowania 

środowiska naukowego, akademickiego 

i przemysłu.
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Fundacja NANONET jest tworzona Fundacja NANONET jest tworzona 

przez ludzi, dla ktprzez ludzi, dla któórychrych

nanotechnologia jest pasjnanotechnologia jest pasjąą..

SSąą to wolontariusze, ktto wolontariusze, któórzy rzy łąłączcząą

swoje obowiswoje obowiąązki jako studenci, zki jako studenci, 

doktoranci, mdoktoranci, młłodzi naukowcy, czy odzi naukowcy, czy 

teteŜŜ pracownicy z aktywnym pracownicy z aktywnym 

udzielaniem siudzielaniem sięę w propagowaniu w propagowaniu 

nauki nauki 

i budowaniu spoi budowaniu społłeczeeczeńństwa opartego stwa opartego 

na wiedzy.na wiedzy.



� informowanie o wydarzeniach w kraju i za granicą;

� stworzenie bazy materiałów naukowych; 

� umieszczanie zdjęć i grafiki dotyczącej nanotechnologii; 

� stworzenie bazy informacji o szkoleniach i studiach; 

� informowanie o korzyściach i zagroŜeniach płynących z

nanotechnologii; 

� zamieszczanie ofert pracy i studiów doktoranckich; 

� patronowanie konferencjom naukowym, targom i 

wydarzeniom.



NANONET to młody, 

dynamicznie rozwijający się

naukowo-techniczno-

przemysłowy portal non 

profit, którego celem jest 

propagowanie i wspieranie 

przedsięwzięć

nowoczesnych technologii.



Ogłoszenia, oferty pracy, staŜy, praktyk, studiów

Informacje o szkoleniach i warsztatach, wykłady 

internetowe oraz eksperymenty i doświadczenia

Raporty, teksty popularno-naukowe oraz 

wiadomości

Zjawiska i procesy w nanoskali, urządzenia 

diagnostyczne;

Informacje

nanoEdukacja

nanoBiblioteka

nanoMateriały & nanoTechnologie

Organizacje i Projekty

nanoBiznes
Informacje o projektach, patentach, wynalazkach, 

regulacje prawne i etyczne dotyczące

nanotechnologii

Portale Fundacji oraz organizacje 

współpracujące



NANO-E-LEARNING



Multimedialnie o nanotechnologii 

NANOGALLERY 

(www.nanogallery.eu) - Portal 

ukazujący z bliska świat 

Nanotechnologii. Znajduje się tu 

zbiór filmów, artykułów oraz 

zdjęć ukazujących świat 

Nanotechnologii niedostrzegalny 

gołym okiem. Celem portalu jest 

zainteresowanie ludzi tematyką

Nanotechnologii oraz ukazanie 

moŜliwości wykorzystania jej 

w róŜnych aspektach Ŝycia.



Wirtualna Giełda Kooperacyjna 

nanoBroker 

(www.nanobroker.org) jest 

platformą wymiany informacji 

między nauką a biznesem.

Celem NanoBroker jest 

stworzenie wielopłaszczyznowej 

platformy wymiany informacji 

pomiędzy instytucjami 

badawczymi, przemysłem i 

organizacjami. 



nanoDialog 

(www.nanodialog.eu) jest to 

portal, w którym moŜna 

znaleźć informacje dotyczące 

korzyści, jak równieŜ ryzyka 

związane z rozwojem 

Nanotechnologii. Celem 

portalu jest dostarczanie 

informacji o wynikach badań i 

działaniach podejmowanych 

przez naukowców, w celu 

zminimalizowania zagroŜeń

wynikających z rozwoju 

Nanotechnologii.



Motyw przewodni :  Fundusze Europejskie i nowoczesne technologie

Organizatorzy : 23-28 listopada 2009

� Fundusze Europejskie w Polsce

� Przykłady projektów w Polsce

�Jak mogę wykorzystać Fundusze Europejskie

� Moje osiągnięcia dzięki Funduszom Europejskim

� Mój wkład w naukę i technologie przyszłości

� Rozwój cywilizacji w moich oczach

Tematy prezentacji :



W konferencji wzięło udział 464 Uczestników, w tym:

•227 studentów uczelni wyŜszych,

•132 doktorantów,

•105 osób, które jako poziom wykształcenia zaznaczyły opcję INNE.

Projekt realizowany był w ramach „Konkursu dotacji na promocję wykorzystywania przez Polskę

Funduszy Europejskich na 5-lecie członkowstwa Polski w Unii Europejskiej” ogłoszonego przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.



NANO-E-LEARNING

Organizatorzy :

Kursy :  NANOTECHNOLOGIA i NANOAPLIKACJA

Zapisanych na kurs: 450

Wykładowców: 14

Elementy składowe kursu:

• prezentacja z komentarzem 

• test, quiz 

• forum umoŜliwiające zadawanie 

pytań wykładowcy i wymianę

informacji z pozostałymi uczestnikami






