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- Lubuski Regionalny Program Operacyjny – fundusze 
strukturalne dla mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw. Seminarium poprowadziła pani  mgr Katarzy-
na Skrzypek – Akredytowany Konsultant Funduszy 
Europejskich;

-  Znak CE (dokumentacja techniczna, Dyrektywy No-
wego Podejścia, oznakowanie CE). Szkolenie prze-
prowadzili Rok Hrovatin i Jane Furlan ze Słoweńskie-
go Instytutu Jakości i Metrologii SIQ;

-  Zarządzanie innowacyjnością. Osobami prowadzący-
mi szkolenie byli:  prof. Ilona Politowicz, prof. Bogdan 
Ślusarz oraz mgr Jan Stachowicz;

-  Innowacje w przedsiębiorstwach – źródła finansowa-
nia i dobre praktyki. Zajęcia poprowadzili: prof. Bog-
dan Ślusarz, mgr Jan Stachowicz i mgr inż. Ryszard 
Sąsiadek.
W trakcie realizacji projektu konsultanci wprowadzili 

do europejskich baz danych 20 profili kooperacyjnych
lub technologicznych firm z terenu naszego wojewódz-
twa. Na ich podstawie można wyszukać potencjalnych 
partnerów do współpracy, jak również zainteresować 
swoja ofertą technologiczną firmy europejskie.

W kolejnym roku realizacji projektu, oprócz dotych-
czasowej działalności, CPTT będzie organizatorem mi-
sji gospodarczych, spotkań brokerskich oraz szkoleń i 
warsztatów na temat funkcjonowania Rynku Wewnętrz-
nego, polityki Unii Europejskiej w kwestii MSP oraz in-
nowacyjności i finansowania działań.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz ak-
tywności CPTT znajdują się pod adresem interneto-
wym: http://www.cptt.uz.zgora.pl/ w zakładce: Enterpri-
se Europe Network.

Aleksandra Weber-Danilewicz, Kinga Włoch

...Park Naukowo Technologiczny

Posiedzenie Rady i Zarządu Fundacji Uni-
wersytetu Zielonogórskiego na rzecz Parku 
Naukowo- Technologicznego 

19 grudnia 2008 r. w siedzibie Akademickiego Inku-
batora Przedsiębiorczości UZ odbyło się posiedzenie 
Rady i Zarządu Fundacji Uniwersytetu Zielonogórskiego 
na rzecz Parku Naukowo-Technologicznego (FUZPNT). 
W czasie obrad przedstawiono nową wizję Parku Na-
ukowo-Technologicznego (PNTUZ) i obecny stan prac 
nad jego budową. Gośćmi spotkania byli kierownicy 
Centrów uwzględnionych w nowej wizji Parku, którzy 
przedstawili prezentacje na temat podległych im jedno-
stek. Kolejno wystąpili:
− prof. Grzegorz Benysek - Centrum Zrównoważonego 

Budownictwa,
− prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik - Centrum Innowacyj-

ne LIFE SCIENCE,
− dr inż. Wojciech Zając - Centrum Innowacyjnych 

Technologii Informatycznych i Przemysłowych CI-
Tech.

Podczas dyskusji podjęto tematy związane z rozwo-
jem PNTUZ, omówiono możliwości współpracy Parku z 
przemysłem, a w szczególności z przedsiębiorcami wo-
jewództwa lubuskiego. Poza tym członkowie Rady i Za-
rządu FUZPNT obejrzeli fragment przygotowywanego 
filmu reklamowego Parku Naukowo-Technologicznego.

Katarzyna Skrzypek

Olimpiada  
biologiczna na UZ

Do chlubnej tradycji 
należy już organizo-
wanie  na Wydziale 
Inżynierii Lądowej 
i Środowiska Olim-
piady Biologicznej 
uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych woje-
wództwa lubuskiego. 
Także w tym roku w 
dniach 24-25.01.2009 
roku Komitet Okręgo-
wy Olimpiady Biolo-
gicznej zorganizował 
XXXVIII z kolei edycję 
tego konkursu. Do 
zawodów przystąpi-
ło 85 uczniów z 17 lubuskich szkół. W pierwszym dniu 
uczestnicy pisali test, w drugim zaś wyłonieni najlepsi 
odpowiadali przed jury w składzie: prof. Marlena Pion-
tek, prof. Henryk Greinert, dr Bartłomiej Najbar, mgr inż. 
Katarzyna Bednar, mgr inż. Jakub Kostecki. Spośród 
11 finalistów, do zawodów centralnych w Warszawie 
zakwalifikowało się 5 osób z dwóch lubuskich szkół (3 
osoby z I LO w Zielonej Górze, 2 osoby ze Społecznego 
LO w Żarach). Pierwszą pozycję zajął Filip Tyliszczak z 
I LO. Wyróżniono 3 uczniów, których  prace były najlep-
sze. Prace te zostały wysłane do Komitetu Głównego 
Olimpiady Biologicznej w Warszawie

W trakcie trwania olimpiady zorganizowano także 
spotkanie z nauczycielami, na którym oprócz spraw or-
ganizacyjnych, zaprezentowano wykład przewodniczą-
cej KOOB prof. Marleny Piontek pt. Mikotoksyny wytwa-
rzane przez sinice.

Uczniów podjęto obiadem zorganizowanym w stołów-
ce akademickiej. Wszyscy zawodnicy otrzymali Atlas 
Grzybów pleśniowych Marleny Piontek, zaś najlepsi 
zostali wyróżnieni wydawnictwami albumowymi ufundo-
wanymi przez WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Zawody centralne odbędą się w kwietniu w Warsza-
wie i wszyscy członkowie KOOB trzymają kciuki za 
naszych lubuskich olimpijczyków, aby udało się im, jak 
w poprzednich latach bywało, zakwalifikować na Olim-
piadę Międzynarodową, odbywającą się w tym roku  
w Japonii.
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