3M przesuwa start V edycji konkursu 3Mind na wrzesień
Organizator konkursu 3Mind – firma 3M, przesuwa termin rozpoczęcia V edycji
wydarzenia. Pierwszy etap Konkursu 3Mind rozpocznie się 1 września 2020 roku,
a zwycięzcę poznamy podczas finałowej gali w listopadzie. Decyzja o zmianie
harmonogramu jest wynikiem obecnej sytuacji i troski o bezpieczeństwo uczestników
oraz efektywną realizację założeń konkursu.
3M nieprzerwanie inwestuje w rozwój produktów oraz technologii, pomagających
w rozwiązywaniu bieżących wyzwań, z jakimi mierzy się świat, profesjonaliści oraz
konsumenci. Bez nauki oraz naukowców nie moglibyśmy korzystać dzisiaj z wielu
praktycznych zdobyczy, które wspierają rozwiązywanie problemów współczesnego świata. 3M
jako firma, w której nauka znajduje się u podstaw działalności, już po raz piąty wspiera oraz
promuje projekty naukowo-badawcze młodych naukowców w ramach Konkursu 3Mind, od
trzech edycji współpracując przy projekcie z Wrocławską Radą Federacji Stowarzyszeń
Naukowo–Technologicznych NOT. Zaangażowanie 3M w tworzenie nowych rozwiązań i
poszukiwanie odpowiedzi na kolejne wyzwania jest szczególnie widoczne obecnie, gdy świat
mierzy się z pandemią koronawirusa – produkty 3M stosowane są na całym świecie, a firma
by sprostać potrzebom w ostatnim czasie podwoiła produkcję półmasek filtrujących N95.
Organizowany przez 3M Konkurs 3Mind ma na celu wsparcie rozwoju studentów-członków kół
naukowych (działających przy uczelniach wyższych w całej Polsce), którzy pracują nad
projektem związanym ze zrównoważonym rozwojem lub przemysłem 4.0. Konkurs to szansa
na przedstawienie swojego pomysłu profesjonalnemu jury, poznanie wizji innych uczestników,
rozwój kreatywności i pracy zespołowej, a wreszcie grant o wartości 10.000 zł na rozwój
dalszej działalności. Start tegorocznej edycji tego wydarzenia, ze względu na okoliczności
będące wynikiem epidemii koronawirusa, jest przełożony na wrzesień, a poszczególne etapy
odbędą się w następujących terminach:
•

Etap I: Rejestracja uczestników poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz
przesłanie samodzielnie przygotowanego filmu, trwającego maksymalnie 1 minutę
(01.09 – 18.10.2020)

•

Etap II: Wstępna selekcja zgłoszeń – wybór od 8 do 12 projektów (19 – 22.10.2020)

•

Etap III: Wyłonienie od 4 do 6 uprzednio wybranych, najlepszych Projektów na
podstawie głosowania na stronie internetowej konkurs3Mind.pl (23.10 – 11.11.2020)

•

Etap IV: Przygotowania do prezentacji projektów podczas Finału konkursu 3Mind przy
wsparciu pracowników 3M i NOT (13.11 – 25.11.2020)

•

Etap V: Gala Finałowa konkursu 3Mind – podczas której zostanie dokonany wybór
zwycięzcy (27.11.2020)

Szczegółowe informacje i regulamin Konkursu znajdują się na stronie www.konkurs3Mind.pl.
W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, organizatorzy zastrzegają sobie
możliwość przełożenia Konkursu lub zmiany jego formy.

O 3M w Polsce
3M Poland Sp. z o.o. jest firmą technologiczno-produkcyjną będącą oddziałem międzynarodowego
koncernu 3M. Przedsiębiorstwo działa na polskim rynku od 29 lat, w trakcie których zainwestowało
ponad 500 mln USD w technologie znajdujące zastosowanie w niemalże każdym obszarze życia. 3M
wykorzystując naukę i działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tworzy innowacyjne
rozwiązania poprawiające jakość życia ludzi na całym świecie. Oferuje szereg różnorodnych produktów,
które m.in. usprawniają codzienną pracę specjalistów, poprawiają standardy bezpieczeństwa w miejscu
pracy, ograniczają ryzyko wystąpienia infekcji, wspierają proces leczenia, podnoszą komfort życia w
domu, a nawet są wykorzystywane w przemyśle kosmicznym.
3M posiada obecnie 4 ośrodki produkcyjne w naszym kraju: dwa we Wrocławiu, w Janinowie k.
Grodziska Mazowieckiego oraz w Rabce. 3M zatrudnia w Polsce ponad 4,5 tys. pracowników i oferuje
około 12 tys. produktów w ramach 4 grup biznesowych: Bezpieczeństwo i przemysł, Transport i
elektronika, Ochrona zdrowia oraz Produkty konsumenckie. Centrala firmy mieści się w Kajetanach k.
Warszawy. Od 2013 r. we Wrocławiu działa nowoczesne Centrum Innowacji 3M, przestrzeń, w której
firma prezentuje nowe technologie i rozwiązania. Trzy lata później, również we Wrocławiu, koncern
uruchomił Centrum Usług Wspólnych 3M na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. We wrześniu
2017 r. z kolei otwarto Centrum Szkoleniowe 3M we Wrocławiu.
3M w Polsce tworzy dla swoich pracowników doskonałe warunki pracy i możliwości rozwoju, czego
dowodzi otrzymywanie przez kilka lat z rzędu tytułu Solidnego Pracodawcy, wyróżnienia Great Place to
Work® w 2016, 2017, 2018 i 2019 r. oraz tytułu „Pracodawcy Roku” w Industry Awards 2019 r.
Działalność 3M w Polsce jest doceniana także przez organizacje branżowe. W 2017 r. projekt
marketingowy 3M pod hasłem „Starcie Szlifierzy” wyróżniono Brązowym Mieczem KTR. Rok wcześniej
projekt ten został nagrodzony przez Związek Firm PR Srebrnym oraz Złotym Spinaczem, a kampania
reklamowa promująca naukowe rozwiązania firmy 3M zdobyła brązową statuetkę Effie®. Ponadto 3M
w Polsce w 2019 r. zdobyło nagrodę „Tego, który zmienia polski przemysł”, wręczoną przez magazyn
Nowy Przemysł, a także kolejny raz zostało uznane za jedną z Najbardziej Etycznych Firm Świata
według Ethisphere Institue.
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