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Lubuska Regionalna Strategia Innowacji

Województwo lubuskie stoi w obliczu wyzwania, jakim
jest w³¹czenie siê w organizm gospodarczy i spo³eczny
zjednoczonej Europy. Innowacje s¹ kluczem do rozwoju
we wspó³czesnym �wiecie. Od lubuskich przedsiêbiorstw,
ich innowacyjno�ci zale¿y stan gospodarki regionu i dla-
tego zasadniczym celem projektu Lubuska Regionalna
Strategia Innowacji jest umo¿liwienie wzrostu zdolno�ci
ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw do wdra¿ania nowych
rozwi¹zañ technicznych, technologicznych i organizacyj-
nych. Potencja³ intelektualny i naukowy województwa lu-
buskiego winien byæ motorem rozwoju regionu. Dla osi¹-
gniêcia sukcesu przyczyni siê niew¹tpliwie wspó³praca
lokalnych w³adz samorz¹dowych oraz jednostek organi-
zacyjnych.

Projekt Lubuska Regionalna Strategia Innowacji znaj-
duje siê obecnie w fazie badañ i analiz, która jest kluczo-
wa dla projektu. Przeprowadzony zosta³ cykl warsztatów
trzech Grup Roboczych.

Warsztaty Grupy Roboczej Nr 1 Przedsiêbiorczo�æ i
potrzeby innowacyjne przedsiêbiorstw regionu odby³y siê
8 grudnia 2003 roku w siedzibie firmy TRAX S.A. przy ul.
Chopina w Zielonej Górze. Udzia³ wziê³o 30 osób przed-
stawicieli przedsiêbiorców, instytucji otoczenia biznesu
oraz jednostek nauki, m. in. takich firm jak: Przedsiêbior-
stwo Wdro¿eniowe INMEL Sp. z o.o. Zielona Góra, Pol-
skie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, Insty-
tut Badañ i Ekspertyz Naukowych oraz Uniwersytet Zielo-
nogórski.

Warsztaty Grupy Roboczej Nr 2 Badania naukowe �
wzmocnienie powi¹zañ nauki i przemys³u odby³y siê 28
listopada 2003 roku w siedzibie Uniwersytetu Zielono-
górskiego. Udzia³ wziê³o 32 osoby przedstawicieli przed-
siêbiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek
nauki, min. takich firm jak: Lumel S.A., Organizacja Pra-
codawców Ziemi Lubuskiej, O�rodek Us³ug Technicznych
MKZAR Sp. z o.o., Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
w Sulechowie, Uniwersytet Zielonogórski.

Warsztaty Grupy Roboczej Nr 3 Us³ugi z zakresu tech-
nologii i finansowania odby³y siê 03 grudnia 2003 roku w
siedzibie Lubuskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gorzo-
wie Wielkopolskim. Udzia³ wziê³o 31 osób przedstawi-
cieli przedsiêbiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz
jednostek nauki, min. takich firm jak: Bank Handlowy w
Warszawie S.A. Oddzia³ w Gorzowie Wlkp., Izba Rzemio-
s³a i Przedsiêbiorców w Gorzowie Wlkp., Komenda Wo-
jewódzka Policji w Gorzowie Wlkp, Lubuska Fundacja
Zachodnie Centrum Gospodarcze oraz Uniwersytet Zie-
lonogórski.

Zespó³ Wykonawczy Uniwersytetu Zielonogórskiego
opracowa³ Metodologiê Lubuskiej Regionalnej Strategii
Innowacji, jak równie¿ broszurê o Lubuskiej Regionalnej
Strategii Innowacji. Zosta³ tak¿e opracowany raport Prze-
gl¹d sytuacji na polu innowacji � bibliografia dostêpnych
opracowañ oraz kwestionariusz ankiety. Dokumenty te
dostêpne s¹ na wortalu http://www.rsi.lubuskie.pl/in-
dex.php?sek=1&si=36.

Obecnie przeprowadza siê badania ankietowe w oko³o
250 przedsiêbiorstwach, jednostkach badawczo-rozwo-

Centrum Przedsiêbiorczo�ci i Transferu
Technologii

jowych, jednostkach samorz¹dowych oraz jednostkach
finansuj¹cych innowacje na terenie województwa. Ra-
porty z analiz zostan¹ skonsultowane w gronie Grup Ro-
boczych. W pierwszej po³owie 2004 roku zostanie przy-
gotowane opracowanie nt. Konkurencyjno�ci tradycyjnych
sektorów regionalnej gospodarki oraz sektora high-tech
i proporcji miedzy nimi.

Z³o¿ony zosta³ roczny raport merytoryczny z realizacji pro-
jektu celowego Lubuska Regionalna Strategia Innowa-
cji do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji i ostatecznie
zaakceptowany. Jednocze�nie pragnê poinformowaæ, i¿
uwzglêdniaj¹c stan realizacji projektu celowego Lubu-
ska Regionalna Strategia Innowacji oraz potrzeby jego
koordynacji w 2004 roku nast¹pi³a zmiana w osobie kie-
rownika projektu ze strony Wykonawcy � Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Kierownikiem projektu celowego jest
Pan prof. Daniel Fic, Dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania.

Justyna Patalas

Dofinansowanie dzia³alno�ci statutowej w 2004 r.

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Uniwersytet Zielonogórski
otrzyma³ z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji decyzjê o
dotacji na badania naukowe prowadzone w ramach dzia-
³alno�ci statutowej w 2004 r. w kwocie 1.897.100 z³.

Uwzglêdniaj¹c poziom zatwierdzonych przez Senat w
dniu 27 listopada 2002 r. narzutów ogólnouczelnianych
wysoko�æ dotacji dla poszczególnych Wydzia³ów jest na-
stêpuj¹ca:

 Wydzia³ Artystyczny ............................................12.000 z³
 Wydzia³ Humanistyczny ....................................89.520 z³
 Wydzia³ Nauk Pedagogicznych i Spo³ecznych. 47.760 z³
 Wydzia³ Nauk �cis³ych....................................285.840 z³
 Wydzia³ Zarz¹dzania .........................................20.800 z³
 Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej i �rodowiska ....221.200 z³
 Wydzia³ Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji .576.800 z³
 Wydzia³ Mechaniczny ......................................263.760 z³

Podkre�lamy, ¿e w ramach dzia³alno�ci statutowej mo¿-
na realizowaæ nie wiêcej ni¿ 1 temat przypadaj¹cy na in-
stytut/katedrê lub 1 temat na zak³ad w sytuacji, kiedy jest
to uzasadnione merytorycznie (zgodnie z Zasadami or-
ganizacyjnymi realizacji na UZ tematów badawczych w
ramach dzia³alno�ci statutowej i badañ w³asnych oraz
projektów badawczych i celowych finansowanych przez
MNiI)

Katarzyna Siekanowicz

Nak³ady poniesione na dzia³alno�æ wspomaga-
j¹c¹ badania naukowe w 2003 r.

Ministerstwu Nauki i Informatyzacji zosta³ przedstawio-
ny raport z prowadzonej w 2003 r. dzia³alno�ci wspoma-
gaj¹cej badania (DWB).

....Dzia³ nauki
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W omawianym okresie w ramach dzia³alno�ci wy-
dawniczej poniesiono nak³ady w wysoko�ci 157.883
z³, w tym dofinansowanie MNiI stanowi³a kwota
28.000 z³. Dofinansowaniem by³y objête nastêpuj¹-
ce pozycje wydawnicze:

 Czasopisma naukowe:
 Discussiones Mathematicae � 4 czê�ci
 Management � pó³rocznik
 International Journal of Applied Mechanics and

Engineering � kwartalnik
 Monografie:
 A. K. Piasecki � Wybory parlamentarne, samo-

rz¹dowe i prezydenckie 1989-2002.
W ramach dzia³alno�ci bibliotecznej poniesiono

nak³ady w wysoko�ci 191.372 z³. Zosta³y one dofi-
nansowane z MNiI w kwocie 46.000 z³. Zrealizowa-
no nastêpuj¹ce zadania:

 Modernizacja komputerowego programu biblio-
tecznego we wszystkich posiadanych modu³ach, re-
trokonwersja zbiorów,

 Op³ata rocznych polis serwisowych dla PROLIB,
PROMAX, PROWEB i oprogramowania PROGRESS,
zakup elektronicznych baz danych opisów patento-
wych,

 Konserwacja starodruków
 Tworzenie i scalanie elektronicznego systemu

zarz¹dzania bibliotek¹ wed³ug nowej formu³y, zgod-
nej ze zmianami organizacyjnymi i strukturalnymi
UZ.

W roku 2003 MNiI dofinansowa³o w kwocie 41.000
z³ nastêpuj¹ce konferencje naukowe:

 Fi lozofia wobec problemów wspó³czesnego
cz³owieka (Wydzia³ Humanistyczny)

 Komunikacja interpersonalna w procesie po-
magania � wykorzystanie metody grup Balinta dla
podnoszenia kompetencji psychologicznych (Wy-
dzia³ Nauk Pedagogicznych i Spo³ecznych)

 VI Krajowa Konferencja Algorytmy Ewolucyjne i
Optymalizacja Globalna (Wydzia³ Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji)

 27 Miêdzynarodowa Konferencja Programowa-
nie Systemów Czasu Rzeczywistego WRTP�03 (Wy-
dzia³ Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji)

 XI Miêdzynarodowa Konferencja ze Statystyki Ma-
tematycznej STATLIN�03 (Wydzia³ Nauk �cis³ych)

Systemowe i lokalne strategie rozwi¹zywania pro-
blemów uzale¿nieñ w�ród dzieci i m³odzie¿y (Wy-
dzia³ Nauk Pedagogicznych i Spo³ecznych)

Kultura krajobrazu Europy �rodkowej  (Wydzia³
Humanistyczny)

 Cz³owiek niepe³nosprawny umys³owo w aktual-
nej rzeczywisto�ci (Wydzia³ Nauk Pedagogicznych i
Spo³ecznych)

 Prawo autorskie w przededniu wej�cia do Unii
Europejskiej  (w aspekcie specyfiki  wydawnictw
uczelnianych) (Oficyna  Wydawnicza UZ)

 VII Poznañskie Dni Ksi¹¿ki Naukowej (Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza, Oficyna  Wydawnicza UZ).

Kwota ogó³em poniesiona na ich realizacjê wy-
nios³a 159.417 z³.

Katarzyna Siekanowicz

....Sekretariat prorektora

W po³owie stycznia ukaza³ siê informator Uni-
versity of Zielona Góra. Scientific Research and
International Cooperation. Pozycja ta, przygoto-
wana pod redakcj¹ prof. Józefa Korbicza, jest zak-
tualizowan¹ i poszerzon¹ o nowe informacje an-
glojêzyczn¹ wersj¹ informatora wydanego w roku
2002. Publikacja zawiera dane o profilu dzia³al-
no�ci naukowo-badawczej oraz zakresie i tema-
tyce wspó³pracy z zagranic¹ prowadzonej przez
instytuty i  katedry poszczególnych wydzia³ów.
Mo¿na tu m.in. odnale�æ informacje o najwa¿niej-
szych projektach badawczych, publikacjach, kon-
ferencjach i  innych osi¹gniêciach jednostek, a
tak¿e krótk¹ charakterystykê wydzia³ów wraz z ich
ofert¹ dydaktyczn¹, jak równie¿ opis wybranych
jednostek pozawydzia³owych. Informator utrzy-
many jest w charakterystycznej dla UZ szacie gra-
ficznej, a uzupe³nienie tekstu stanowi¹ ukazuj¹-
ce w ró¿ny sposób Uczelniê fotografie. Taka kom-
pilacja materia³u mo¿liwa by³a dziêki bezpo�red-
niej wspó³pracy z wydzia³ami oraz jednostkami
pozawydzia³owymi, którym w tym miejscu jesz-
cze raz dziêkujemy za pomoc w zebraniu danych.

Informator zosta³ rozpowszechniony miêdzy na-
szymi najwa¿niejszymi uczelniami partnerskimi
za granic¹, a tak¿e lokalnie � pule na potrzeby
promocyjne otrzyma³y w³adze rektorskie, admi-
nistracyjne, dziekañskie oraz szefowie jednostek
pozawydzia³owych. Kolejne egzemplarze informa-
tora zainteresowani mog¹ otrzymaæ w Sekreta-
riacie Prorektora ds. Nauki i  Wspó³pracy z Za-
granic¹.

Jednocze�nie informujemy, ¿e na podstawie in-
formatora przygotowywana jest obecnie dwujê-
zyczna multimedialna p³yta CD-ROM, która sta-
nowiæ bêdzie uzupe³nienie pozycji ksi¹¿kowych
jako a l ternatywa dla preferu j¹cych publ ikacje
elektroniczne.

Agnieszka Ro¿ewska

Uniwersytet
Zielonogórski.
N a u k a
i wspó³praca
z zagranic¹




